
Склад: колоїдний розчин срібла 45-55 ррm,  
Д-пантенол, гліцерин, гіалуронат натрію, сорбат  
калію. 

Дефлю® Сільвер Ніс Краплі має противірусні, анти-
бактеріальні та в’яжучі властивості.
Комплексна дія  Дефлю® Сільвер Ніс Краплі зумов-
лена дією його компонентів. 
Колоїдне срібло має широкий спектр антибак-
теріальної, противірусної та протигрибкової ак-
тивності, тому пригнічує зростання та сприяє за-
гибелі багатьох бактерій та грибів. Бактерицид-
на дія на Staphylococcus aureus відмічається 
при концентрації наночасток колоїдного срібла  
45-50 ppm.
Колоїдне срібло проявляє віруліцидну дію щодо ві-
русу грипу та інших вірусів, а також в’яжучу дію.
Д-пантенол сприяє відновленню ушкодженої слизо-
вої оболонки носа та стимулює її загоєння.

Показання до застосування: 
• аденоїдит
• риніт
• риносинусит
Для дітей віком від 1 року та дорослих.

Спосіб застосування та дози:
Тільки для місцевого (назального) застосування.
Струснути флакон перед початком застосування.
У перші два дні захворювання застосовувати по 1-2 
краплі 5-6 разів на добу, потім по 1-2 краплі 3-4 
рази на добу. 
Курс лікування складає 5-10 днів, за рекоменда- 
цією лікаря його можна продовжити.
При місцевому застосуванні колоїдний розчин  
срібла не має загальної системної дії.

Протипоказання:
- підвищена чутливість до складових;
- застосовування у дітей віком до 1 року.

Застереження:
- не застосовувати Дефлю® Сільвер Ніс Краплі у разі
пошкодження флакона або після закінчення термі-
ну придатності;
- при випадковому потраплянні в очі промити вели-
кою кількістю проточної води.

Строк придатності: 3 роки.

Опис: прозора безбарвна рідина.

Упаковка: 10 мл  у флаконі зі скла коричневого  
кольору, обладнаному крапельницею з ковпачком з 
поліетилену і охоронної стрічкою контролю першо-
го розкриття.
Один флакон поміщений в картонну упаковку разом 
з інструкцією із застосування.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній  
упаковці при температурі не нижче 5 °С та не вище  
25 °С у сухому, захищеному від дії прямого соняч-
ного світла та недоступному для дітей місці. 
Після відкриття можна застосовувати до завершен-
ня строку придатності. Не зберігати у холодильнику.

Для ТОВ «Дельта Медикел» виробник  
ПП «Чарлі», 61064, Україна, м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях 123, тел.: (057) 751-80-34.
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ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
ДЕФЛЮ® СИЛЬВЕР НОС КАПЛИ

DEFLU® SILVER NOSE DROPS

Рецептура по разработке Дельта Медикел Промоушнз АГ, Швейцария

Состав: коллоидный раствор серебра 45–55 ppm, 
Д-пантенол, глицерин, гиалуронат натрия, сорбат 
калия.

Дефлю® Сильвер Нос Капли обладает противовирус- 
ным, антибактериальным и вяжущим эффектами.
Комплексный эффект Дефлю® Сильвер Нос Капли 
обусловлен действием его компонентов. Коллоид-
ное серебро обладает широким спектром антибак-
териальной, противовирусной и противогрибковой 
активности, поэтому подавляет рост и способству-
ет гибели многих бактерий и грибов. Бактерицидное 
действие на Staphylococcus aureus отмечается при 
концентрации наночастиц коллоидного серебра 45-
50 ppm.
Коллоидное серебро проявляет вирулицидное дей-
ствие в отношении вируса гриппа и других вирусов, 
а так же вяжущее действие.
Д-пантенол способствует восстановлению пов- 
режденной слизистой оболочки носа и стимулирует 
ее заживление.

Показания к применению: 
•	 аденоидит
•	 ринит
•	 риносинусит
Для детей в возрасте от 1 года и взрослых.

Способ применения и дозы: 
Только для местного (назального) применения.
Встряхнуть флакон перед началом применения. 
В первые два дня заболевания применять по 1-2  
капли 5-6 раз в сутки, затем по 1-2 капли 3-4 раза 
в сутки. 
Курс лечения составляет 5-10 дней, по рекоменда-
ции врача его можно продлить.
При местном применении коллоидный раствор сереб- 
ра не имеет общего системного действия. 

Противопоказания:
- повышенная чувствительность к составляющим;
- применение у детей в возрасте до 1 года.

Меры предосторожности:
- не применять Дефлю® Сильвер Нос Капли в случае 
повреждения флакона или после окончания срока 
годности; 
- при случайном попадании в глаза промыть боль-
шим количеством проточной воды.

Срок годности: 3 года.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Упаковка: 10 мл  во флаконе из стекла коричне-
вого цвета, снабженном капельницей с колпачком 
из полиэтилена и охранной лентой контроля перво-
го вскрытия. 
Один флакон помещен в картонную упаковку вместе 
с инструкцией по применению.  

Условия хранения: хранить в оригинальной упаков-
ке при температуре не ниже 5 °С и не выше 25 °С в 
сухом, защищенном от действия прямых солнечных 
лучей и недоступном для детей месте. 
После открытия можно применять до истечения сро-
ка годности. Не хранить в холодильнике. 

Для ООО «Дельта Медикел» производитель  
ЧП «Чарли», 61064, Украина, г. Харьков, ул. Пол-
тавский шлях 123, тел.: (057) 751-80-34.

Последний пересмотр текста: 06/2017.
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