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enovid™ מדרי� למשתמש
התוויה לשימוש

וירו�י�  וכימי המג� מפני  enovidTM הינו  תר�י� לא�, המיועד לשימוש כמח�ו� מכני 

בחלל הא�.
?enovid™-מתי יש להשתמש ב

ואחריו  לנגיפי�  לחשיפה  חשד  לפני  בו  להשתמש  ויש  וירו�י�,  מפני  מג�   enovid™
מרכזי  יו�,  מעונות  רפואיי�,  מו�דות  ציבורית,  תחבורה  (כלומר,  גבוה  ב�יכו�  ב�ביבות 

קניות, אירועי �פורט וכדומה...).
נית� להשתמש ב-™enovid פעמיי�-שלוש ביו� (שני רי�ו�י� לכל נחיר בכל שימוש), 

או עד 6 פעמי� ביו� לאחר חשד לחשיפה לנגיפי�.
?enovid™ כיצד פועל

™enovid הנו תר�י� לא� בעל תכונות נוגדות נגיפי�, המשמיד נגיפי� ויוצר מח�ו� 
פיזי המונע כני�ה שלה� לגו�. 

™enovid נבדק מדעית, והוכח כמשמיד 99.9% מהנגיפי� בדרכי הנשימה תו� 2 דקות. 
™enovid נבדק קלינית, ונמצא בטוח לשימוש בבני אד�.

כחלק  נגיפי�,  להגנה מפני  ב-™enovid ע� שיטות אחרות  נית� לשלב את השימוש 
מא�טרטגיה כוללת למניעת זיהו� נגיפי. לדוגמה, נית� לשלב שימוש ב-™enovid ע� 

חומר חיטוי לידיי� וחבישת מ�כה.
™enovid אינו �� או תרופה, ואינו גור� לתחושת נמנו�.

?enovid™-מי יכול להשתמש ב
™enovid מתאי� למבוגרי� ולילדי� מעל גיל 12 שני�.

התוויות נגד
ילדי� מתחת לגיל 12 – יש להיווע� ברופא.

במקרה של היריו� או הנקה – יש להיווע� ברופא.
אי� להשתמש במוצר זה במקרה של רגישות למרכיב כלשהו מבי� המרכיבי�.

   זהירות:
כדי למנוע זיהו�, אי� לשת� את תר�י� הא� ע� אד� אחר.

יש להשתמש עד 6 פעמי� ביו� בלבד.
יש להרחיק מהישג יד� של ילדי� קטני�.

יש להימנע ממגע בעיניי�. א� התר�י� חודר לעיניי�, יש לשטו� במי�.
אי� לבלוע את התר�י� (אינו מיועד למאכל).
לאחר השימוש, יש ל�גור את הפקק היטב.

יש להפ�יק מייד את השימוש במקרה של תגובות כגו� כאב ראש, דימו� מהא� או 
תחושת צריבה ממושכת. א� הת�מיני� נמשכי�, יש להיווע� ברופא.

יש להרחיק מאש.
?enovid™ כיצד לאח�� את
יש לאח�� בטמפרטורת החדר.

אי� להקפיא.
יש להשלי� את התר�י� ™enovid בתארי� התפוגה המודפ� על התר�י�, או 30 יו� 

מרגע הפתיחה – ע"פ המוקד� מבי� השניי�.
?enovid™-כיצד להשתמש ב

 להגנה מפני נגיפי�, נית� להשתמש ב-enovidTM פעמיי�-שלוש ביו� (2 רי�ו�י� לכל 
נחיר בכל שימוש), או עד 6 פעמי� ביו� לאחר חשיפה אפשרית – כדי לשמור על מח�ו� 

יעיל נגד נגיפי�.
זכרו – אי� לשת� את התר�י� enovidTM ע� אנשי� אחרי� – כ� תמנעו העברה 

אפשרית של נגיפי� או חיידקי� מאד� לאד�.
תר�י� enovidTM מכיל 25 מ"ל תמי�ה ופועל מייד לאחר הרי�ו�.

לפני השימוש הראשו� ב-™enovid, הכינו את התר�י� על ידי מ�פר רי�ו�י� לאוויר 
(הרחק מהגו�) עד לקבלת ר�� אחיד.

הוראות שימוש:

שלב 1 - קנחו את הא� בעדינות
לפני השימוש בתר�י�.

שלב 2 – רחצו את הידיי� בי�ודיות במי� וב�בו�.

שלב 3 – התאימו בי� המשולשי� המ�ומני� 
על הפקק ועל הבקבוקו� ומשכו את הפקק 
כלפי מעלה. לאחר מכ�, ה�ירו את חבק 

הבטיחות.

שלב 4 – הכני�ו בעדינות את פיית הבקבוקו� לנחיר 
אחד בלבד. לחצו באצבע אחת על הצד השני של 
הא� כדי ל�גור את הנחיר השני, ור��ו פע� אחת 
לתו� הא�. חזרו  על הפעולה בנחיר השני – עד 4 
רי�ו�י� �� הכול (2 בכל נחיר). במהל� השימוש, 
שאפו אוויר בעדינות דר� הא�, א� לא עמוק מידי.

שלב 5 – נגבו את פיית התר�י� במגבו� נקי יש להקפיד להחזיק את התר�י� במאונ�.
כדי לשמור על היגיינה.

תיתכ� תחושת גירוי קל, במיוחד במקרה של גירוי או דלקת קיימי� בריריות הא�. תופעה 
זו תחלו� במהירות.

השימוש בתר�י� ™enovid מיועד לאד� אחד בלבד. שיתו� תר�י� הא� ע� 
אנשי� אחרי� עלול לחשו� אות� לזיהו�!!

מרכיבי� 
נתר� כלורי, חומצת לימו�, HPMC, נתר� חנקיתי, בנזלקוניו� כלורי.

אי� להשתמש בתר�י� במקרה של רגישות למרכיב כלשהו מבי� המרכיבי�.

 יצר�:
מ נק�טר כמפארמה �ולושנ� בע

רח אינשטיי� 13B, נ� ציונה
טלפו�: 073-2244458

info@nextar.co.il :דוא"ל
www.nextar.co.il :אתר אינטרנט
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enovid™ is a Nasal Spray Device intended for use as a protective 
mechanical and chemical barrier against viruses within the nasal cavity.

enovid™ shields against viruses and should be administered before 

sports events etc.).
enovid™ may be applied 2-3 times over the course of the day (two sprays 

exposure to viruses.

 enovid™ is a nasal spray with antiviral properties that destroys viruses and 
it creates a physical barrier that blocks viruses from entering the body.
enovid™ was scientifically tested and proven to kill 99.9% of respiratory 
viruses within 2 minutes.
enovid™ has been clinically tested and shown to be safe for human use.
enovid™ can be used in addition to other methods to protect against 

wearing a mask.
enovid™ is not a drug or a medicine. It does not cause drowsiness.

enovid™ is suitable for adults and children older than 12 years of age.

Do not use this product if you are sensitive to any of the ingredients.

Keep out of reach of young children.

water. 
Do not swallow (not for ingestion).

Discard enovid™ sprayer on the expiration date printed on the sprayer or 

sprays per nostril each time) or up to 6 times per day after potential 

enovid™ sprayer contains 25ml of solution. 

away from your body into the air number of times until a consistent spray 
is generated.

 – Blow your nose gently 
before using the spray.

 – Wash your hands thoroughly 
with soap and water.

 – Align the triangles on cap 
and bottle and pull up the protective 

.

- Gently insert the bottle tip just into 
one nostril. Press on the other side of your 

nostril and pump one spray into the nose.  
Repeat in the other nostril. Repeat in each 
nostril for a  (2 in each 
nostril). Inhale gently through the nose 
while applying but do not inhale deeply.

- Wipe the sprayer with a clean 
tissue to maintain hygiene.

Do not use the spray if you are sensitive to any of its components.

Tel: +972-(0)73-224-4458
Email: info@nextar.co.il
Website: www.nextar.co.il

34390001

Legal Manufacturer Do not use if package is 
damaged

accompanying documents
Minimum and maximum 
storage temperatures

Consult instructions for use Keep away from sunlight

LOT Batch Number Expiry date
(In format: YYYY-MM-DD)

Keep dry
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