
Склад: колоїдний розчин срібла 45-55 mg/l (мг/л),  
бісаболол, гіалуронова кислота.
Допоміжні речовини: альгінат натрію, тригліцериди, гліцерин,  
ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, Д-пантенол, тимол, 
диметикон, пропіленгліколь, сорбат калію, лізоциму гідро-
хлорид, сульфат цинку, вітаміни А та Е.

Комплекс альгінату натрію з бурих водоростей, тригліце-
ридів та гліцерину створює захисний бар’єр від вірусів та  
бактерій.
Колоїдне срібло володіє противірусною, антибактеріальною 
та противогрибковою активністю, тому може сприяти пригні-
ченню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа.
При місцевому застосуванні (назальний) колоїдний роз-
чин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, 
бактерій, грибів на слизовій оболонці та шкірі носа, але не 
впливає на функції органів та систем організму.
Колоїдне срібло може проявляти віруліцидну дію щодо вірусу 
грипу та інших респіраторних вірусів.
Бісаболол – активна речовина ромашки аптечної, має вира-
жену протизапальну, антисептичну і ранозагоювальну дію.
Гіалуронова кислота зволожує та зменшує подразнення  
слизової оболонки носа та шкіри навколо носа.

Медичний виріб Дефлю® Захист Ніс гель застосовується як 
допоміжний засіб, який сприяє запобіганню гострим респі-
раторним вірусним захворюванням, полегшенню перебігу 
гострих запальних уражень носової порожнини та шкіри 
навколо носа.

Спосіб застосування та дози
Тільки для місцевого (назального) застосування.

Для профілактики гострих респіраторних вірусних захво-
рювань та грипу Дефлю® Захист Ніс гель використовують 
протягом всього сезону підвищення захворюваності або при 
контакті з хворими на грип та ГРВІ.

Перед застосуванням відкрутіть на тубі захисний ковпачок 
і, тримаючи її вертикально вгору носиком, відріжте кінчик 
носика (близько 1 мм).

Невелику кількість гелю наносити на слизову оболонку носа 
2–3 рази на добу. Помірним стисканням крил носа розтерти 
гель по слизовій оболонці.
При гострих запальних захворюваннях носа Дефлю® Захист 
Ніс гель наносити на слизову оболонку носа 4–5 разів на 
добу. Курс застосування становить 5–10 днів. 

При подразненні шкіри навколо носа під час нежитю Дефлю® 
Захист Ніс гель наносити на уражену ділянку 4–5 разів на 
добу.

Дія засобу може зумовлювати відчуття незначного печіння.
Можна застосовувати під час вагітності або годування 
груддю.

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

Застереження
Не застосовувати Дефлю® Захист Ніс гель після закінчення 
терміну придатності.

Строк придатності: 3 роки.

Опис: прозорий гель з легким сірим відтінком.

Упаковка: туба з гелем 10 g (г).

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при 
температурі від 5 °С до 25 °С у сухому, захищеному від дії 
прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці. 
Не зберігати у холодильнику. Після відкриття медичний виріб 
можна застосовувати протягом 3 місяців.

 Виробник 
ПП «Чарлі», вул. Полтавський шлях, 123, м. Харків, 61064, 
тел.: (057) 751-80-34 для ТОВ «Дельта Медікел».

Дата випуску інструкції із застосування: 04.08.2020.
 

«Код партії»

«Дата виготовлення»

«Використати  до»

«Користуйтеся інструкцією із застосування»

«Виробник»

v.7_2020

E0
57

05

Date Created
Dimensions
Language
SAP / Delta codes

Product title DEFLU™ Nose Defence gel 10 g
Lea�et
26.06.2020
170x260 mm
UA
000026845 / E05705
7  |  15.09.2020

Type Black

Version
Oleh AndrieievDesigner
Inna DenisovaRegulatory

ЗАХИСТ НІС

Дефлю®

ІНСТРУКЦІЯ 
із застосування медичного виробу 

ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 g (г)
DEFLU® DEFENСE NOSE gel 10 g

Рецептура за розробкою Дельта Медікел Промоушнз АГ, Швейцарія


