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Название изделия медицинского назначения 
Виролиз®

Состав и описание изделия
Виролиз® - назальный порошковый спрей, состоит исключительно из натуральных компонентов.
Состав: порошок целлюлозы растительного происхождения и экстракт дикого чеснока, порошок перечной мяты.
Описание: мелкодисперсный порошок белого или близко к белому цвета, с легким ароматом. По 800 мг во флаконе из 
полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией помещен в пачку 
из картона.
Виролиз® действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для защиты от проникновения вдыхаемых 
вирусов и бактерий. Является профилактическим и защитным средством от гриппа и простудных заболеваний.
Порошок из дозатора, попадая на влажную поверхность носовой полости, образует прочную гелеобразную пленку, которая 
создает надежный барьер, не позволяющий вдыхаемым инфекционным возбудителям проникнуть в кровоток через 
микрососуды слизистой носа в течение дня.
Такой эффект происходит за счет основного действующего компонента - мелкодисперсной целлюлозы. Она покрывает 
слизистую носа тонким гелеобразным слоем, который выступает в роли фильтра, тем самым устраняя причину развития 
острых респираторных вирусных инфекций. 
Содержащийся в Виролиз® экстракт дикого чеснока, обладает противомикробным и противовирусным действием, 
подавляет рост и размножение патогенных микроорганизмов. Благодаря этому, бактерии и вирусы, задержанные 
целлюлозным барьером, не могут воздействовать на слизистую носа и быстро погибают.
Порошок перечной мяты придает средству приятный аромат.
Один флакон содержит до 200 доз и рассчитан до 30 дней применения. 
Не содержит лекарств, консервантов, а также системно и местно действующих веществ, быстрого действия, с клинически 
доказанной эффективностью. Не вызывает привыкания и сонливости.
Область применения 
- для профилактики и в составе комплексного лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа
Применяется у детей с 1,5 лет, только под наблюдением взрослых, у взрослых, у женщин в период беременности и 
кормления грудью.
Способ применения 
Впрыскивания в нос - по одному впрыску в каждый носовой ход. 
Действие наступает через несколько минут после впрыскивания.
Рекомендуется использовать Виролиз® при первых симптомах гриппа и простуды, или профилактически - заранее, перед 
возможным контактом с воздушно-капельными инфекциями при посещении мест большого скопления людей (школы, 
офисы, торговые центры, самолеты, общественный транспорт и т.д.). 
Применение по одному впрыску 3 раза в день - достаточно для защиты в течение всего дня. 
Рекомендуется повторять впрыскивания после каждого очищения носа, для возобновления образования защитного слоя. 
Инструкция по применению 
Перед первым использованием нужно правильно настроить дозирующее устройство для рационального получения 
оптимальной дозы. Для этого расположите флакон-дозатор от себя, слегка нажмите на стенки флакона, сделайте 2 
пробных впрыскивания в воздух – вы увидите струйку белого порошка и ощутите легкий аромат. 
Перед каждым применением встряхните флакон!
1. Аккуратно прочистите нос.
2. Снимите колпачок.
3. Сделайте выдох.
4. Зажмите пальцем одну ноздрю.
5. Поместите кончик флакона в другую ноздрю.
6. Медленно, но крепко сожмите стенки флакона для выделения одной «струи» порошка Виролиз®, одновременно 
осторожно вдыхая его.
7. Задержите дыхание на две секунды и сделайте глубокий спокойный вдох, чтобы препарат проник в носовые ходы. 
8. Повторите аналогичную процедуру с противоположной стороны.
Для того, чтобы получить максимальный эффект необходимо поддерживать гелеобразную пленку, образующуюся при 
применении порошкового спрея на внутренней поверхности носа. Используйте Виролиз® как минимум 3 раза в день или по 
мере надобности. 
ВНИМАНИЕ
При соприкосновении кончика флакона с влажной слизистой носовой полости возможно образование гелевой пробочки в 
дозаторе. В этом случае следует прочистить концевое отверстие дозатора –спрея.
Противопоказания
Не применять при повышенной чувствительности к целлюлозе, экстракту чеснока и мяты. 
Побочные действия 
В виду того, что активные компоненты медицинского изделия не поступают в системный кровоток и не оказывают местного 
действия, побочные эффекты не отмечаются. 
Меры предосторожности 
Только для интраназального применения. Не использовать одновременно с другими назальными спреями, т.к. это может 
снизить эффективность Виролиз®. При попадании порошка в глаза рекомендуется промыть их водой. При возникновении 
аллергической реакции проконсультируйтесь с врачом.
Сохраняйте флакон и его наконечник сухими. Не мойте флакон водой или другими жидкостями, так как вода может в него 
попасть
Условия хранения
Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25оС. Колпачок флакона должен быть плотно закрыт. 
Не применять при повреждении флакона. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
3 года. 
Не использовать по истечении срока годности.
Организация-производитель
«Назализ Лтд». Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, IM4 4QE, Isle of Man, Великобритания.
Держатель регистрационного удостоверения
«Сэлтфар Лтд». Suite 12, 2-nd floor, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7 PD, Великобритания.
Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии по изделиям медицинского назначения от 
потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасность: 
Представительство «Сэлтфар СА». г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел.\факс: +7 (727) 311 16 28.

Виролиз® является изделием медицинского назначения, имеет маркировку СЕ и соответствует требованиям Директивы 
93/42 Европейского Союза.
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Медициналық мақсаттағы бұйымды 

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 
Виролиз®

Бұйымның атауы мен сипаттамасы 
Виролиз® - үнтақты мүрын спрейі, тек табиғи компоненттерден түрады.
Қүрамы: целлюлозалы өсімдік текті үнтақ жəне жабайы жуаның экстрактісі, бүрыш жалбызы үнтағы.
Сипаттамасы: ақ немесе ақ т�ске жақын үсақ дисперсті жеңілхош иісі бар үнтақ. Патенттелген дозаторы мен бүрандалы 
қалпақшасы бар полиэтиленнен жасалған қүтыда 800 мг-дан. 1 қүты қолдану жөніндегі нүсқаулығымен картон қорапшаға 
салынған.
Виролиз®  мүрын шырышына табиғи бөгет ретінде əсер етеді жəне деммен жүтатын вирустар мен бактерияларың өтуінен 
қорғану �шін пайдаланылады. Түмау мен суық тию ауруларының профилактикалық қорғаныс дəрі болып табылады.
Дозатордан үнтақ мүрын қуысының ылғал беткейіне т�се отырып берік гель тəрізді  �лбір т�зеді, ол деммен жүтатын 
инфекция қоздырғыштарына мүрын микротамырлар арқылы  қан ағысына т�суіне  бір к�н бойы  сенімді бөгет жасайды.
Мүндай тиімділік негізгі əсер етуші компонент  - үсақ дисперсті целлюлоза есебінен ж�реді. Ол мүрын шырышын с�згі 
рөлін атқаратын  жүқа гель тəрізді қабатпен жабындайды, сөйтіп жедел респираторлық вирустық инфекциялардың даму 
себептерін жояды. 
Виролиз®  қүрамында болатын жабайы жуа экстрактісі микробқа қарсы  жəне вирусқа қарсы əсерге ие, патогенді 
микроорганизмдердің өсуі мен  таралуын басады. Осының арқасында целлюлозалы бөгет үстап қалған  бактериялар мен 
вирустар мүрын шырышына əсер ете алмайды жəне жылдам қырылады.
Бүрыш жалбызы  үнтағы дəріге хош иіс береді.
Быр қүтының ішінде 200 доза бар жəне 30 к�н қолдануға есептелген. 
Қүрамында клиникалық тиімділігі дəлелденген консерванттар, сондай-ақ ж�йелі жəне жергілікті  əсер ететін, жылдам 
əсерететін дəрілер жоқ. Дағдылану мен үйқышылдықты болдырмайды.
Қолданылу саласы 
- жедел респираторлық вирустық  инфекциялар (ЖРВИ) мен түмаудың профилактикасы �шін жəне кешенді емдеу 
қүрамында 
Ересектердің бақылауымен тек 1,5 жастан бастап  балаларға, ересектерде жəне ж�ктілік пен бала емізу кезеңіндегі 
əйелдерде қолданылады.
Қолдану тəсілі 
Мүрынға б�рку – əрбір мүрын жолына бір б�ркуден. 
Əсері б�ркуден кейін бірнеше минут өткенде басталады.
Виролизді® түмау мен суық тиюдің бастапқы симптомдарында немесе алдын алу түрғысында  - адамдар көп жиналған 
жерлерде (мектепте, кеңселерде, сауда орталықтарында, үшақта, қоғамдық көлікте  жəне т.б) болғанда ертерек пайдалану 
үсынылады. 
К�ніне 3 рет бір б�ркуден қолдану – б�кіл к�ні бойы қорғаныс �шін жеткілікті. 
Қорғаныс қабатын жаңарту �шін мүрынды əрбір тазартудан кейін б�ркуді қайталап отыру үсынылады. 
Қолдану жөніндегі нұсқаулық  
Бірінші пайдаланудың алдында үтымды дозаны рациональді алу �шін дозалағыш қүрылғыны  дүрыс туралап т�зету керек. 
Ол �шін дозатор-қүтыны өзіңізден əрірек орналастырып, ауаға 2 сынамалық б�рку жасаңыз -  сіз ақ үнтақтың ағынын 
көресіз жəне жеңіл хош иісті сезінесіз. 
Əрбір пайдаланудың алдында қүтыны сілкіңіз!
1. Мүрынды мүқият тазартыңыз.
2. Қалпақшасын алыңыз.
3. Дем шығарыңыз.
4. Саусақпен бір танауды қысыңыз.
5. Басқа танауыңызға қүтының үшын салыңыз.
6. Виролиз®  үнтағының бір  «ағыны» бөлініп шығуы �шін қүтының қабырғасын баяу, бірақ оны бір мезгілде абайлап 
деммен жүта отырып қатты басыңыз.
7. Препараттың  мүрын жолдарына өтуі �шін тынысыңызды  екі секунд тоқтата түрыңыз. 
8. Келесі жақта да осындай ісшараны қайталаңыз.
Барынша жоғары тиімділікті алу �шін үнтақты спрейді мүрынның ішкі  беткейінде  қолдану кезінде т�зілетін гель тəрізді  
�лбірді үстап түру керек. Виролиз®  үнтағын кем дегенде к�ніне 3 рет немесе қажетіне қарай пайдаланыңыздар. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Қүтының үшы мүрын қуысының ылғал беткейіне жанасқанда дозаторда гельді қабықшаның т�зілуі м�мкін. Бүл жағдайда  
дозатор спрейдің үшындағы тесікті тазарту керек.
Қолдануға болмайтын жағдайлар 
Целлюлозаға, жуа экстрактісіне жəне жалбызға жоғары сезімталдықта қолдануға болмайды. 
Жағымсыз əсерлері
Медициналық бүйымның белсенді компоненттері ж�йелі қан ағысына т�спейтіндіктен  жəне жергілікті əсер етпейтіндіктен 
жағымсыз əсерлері байқалмайды. 
Сақтық шаралары
Тек интраназальді қолдануға арналған. Басқа назальді спрейлермен бір мезгілде пайдаланбау керек, өйткені бүл 
Виролиздің® тиімділігін төмендетуі м�мкін. Ұнтақ көзге т�скен кезде оны сумен жуу үсынылады. Аллергиялық реакция 
пайда болғанда дəрігермен кеңесіңіз. Қүты мен оның үштықтарын қүрғақ сақтаңыздар. Қүтыны сумен немесе басқа да 
сүйықтықтармен жумаңыздар, өйткені оған су т�суі м�мкін 
Сақтау шарттары
Қүрғақ жерде, 25оС-ден аспайтын температурада сақтау керек. Қүтының қалпақшасын тығыз жабу керек. Қүты 
зақымданғанда қолдануға болмайды.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!
Жарамдылық мерзімі
3 жыл. 
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.
Өндіруші ұйым
«Назализ Лтд». Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, IM4 4QE, Isle of Man, Ұлыбритания.
Тіркеу куəлігін ұстаушы 
«Сэлтфар Лтд». Suite 12, 2-nd floor, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7 PD, Ұлыбритания. 
Қазақстан Республикасының аумағында түтынушылардан медициналық мақсаттағы  бүйымдар жөніндегі шағымдарды 
қабылдайтын жəне  қауіпсіздігін тіркеуден кейін қадағалауға жауапты үйым: 
«Сэлтфар СА» өкілдігі. Алматы қ-сы, Əл-Фараби д-лы 5, Нүрлы Тау 1А, 301 кеңсе. Тел\факс +7 (727) 311 16 28.

Виролиз® медициналық мақсаттағы бүйым болып табылады жəне ЕО таңбалануына ие жəне Еуропалық Одақтың 93/42  
Директивасы талаптарына сəйкес келеді.


