


Přínášíme novinku Taffix....

....nová naděje v boji proti COVID-19 ....



Co je Taffix?  

✓Osobní nosní práškový 

sprej, ktorý blokuje až  

97% vírů (jako SARS-CoV-

2 anebo COVID-19)  už v 

nosní dutině.

✓ První nosní práškový 
sprej svého druhu, který 

díky HPMC vytváří 
aktivní gelovou bariéru 

na nosní sliznici a snižuje 
tak pH (pH=3,5).

✓ Působí již za 50 sekund
a poskytuje ochranu 

před respiračními viry 
na 5 hodin.



Jak Taffix funguje?

Prášek se v nose změní na gel, který brání vstupu vzduchem přenosných virů a deaktivuje je. 
Nejčastěji se tyto viry nacházejí v otevřených prostorách jako jsou:

letadla

vlaky

velká nákupní centra

veřejná doprava 



Jak Taffix funguje...



Mechanismus účinku Taffixu

Nos je vstupní branou pro 
viry šířící se vzduchem

Umožňuje lokálně snížit 
pH nosní sliznice

Je schopný extracelulárně 
blokovat viry pomocí 

lokálního snížení pH v 
nose.   

Klinicky dokázáno, že 
mechanické a chemické 
blokování nosní sliznice 
proti virům je efektivní a 

bezpečné

Respirační viry jsou citlivé 
na nízké pH

Buňky nosní sliznice byly 
identifikovány jako 

pravděpodobný vstup pro 
viry N1H1 a COVID-19



Nos je primární vstupní branou 

pro infekce...



Buňky nosní sliznice...

• Nos je hlavní vstupní bránou pro infekce COVID-19.

• Buňky nosní sliznice jsou prostřednictvím pohárků a řas epiteliálních 
buněk jediným z primárních míst virové infekce. 

• Jsou bohatší na receptory ACE, než jakákoli jiná tkáň v těle. Na ACE 
receptory se váže virus. 

• Hlavním příznakem COVID-19 je ztráta čichu.

• Nízké pH posiluje epiteliální barieru a vytváří nepřátelské prostředí pro 
viry.

Hlavní body výzkumu:



Respirační viry jsou citlivé 
na kyselé prostředí (nízké pH)…



Nepřátelské mikroprostředí v 
nose

Údaje In vitro ukazují, že 
nízké pH zvyšuje epiteliální 
bariéru a vytváří nepřátelské 

prostředí pro viry. 

Klinické údaje na stovkách pacientů 
prokázali snížení nosních 

symptomů a délky onemocnění při 
alergické rinitidě jako i při běžných 
nachlazeních, využitím nosní gelové 

látky.

Studie na zvířatech ukazují 
mimořádnou efektivitu 
eradikace virů na nosní 
sliznici díky formulaci 

gelotvorných látek s nízkým 
pH.

Taffix vytváří na 
nosní sliznici kyselý 

ochranný film a brání 
tak vstupu virů.



Složení Taffixu

Složení Působení
Schváleno 
jako nosní 

pomocné látky

Schváleno 
jako GRAS*

Hypromelóza (HPMC) 
(89,9%)

Vytváří mechanickou bariéru – HPMC je 
známá a bezpečná pomocná látka 

vytvářející ochranný gel na nosní sliznici
✓ ✓

Kyselina citrónová (6%) 
a citronan sodný (4%)

Vytváří lokálně mikroprostředí pH 3,5  -
pH, o kterém je známo, že způsobuje 

smrt až 99,99% vírů
✓ ✓

Benzalkonium – chlorid 
(0,1%)

Konzervační a dezinfekční prostředek ✓ ✓

Mentol (<0.1%) Vůně ✓ ✓

*GRAS = Všeobecně uznávané jako bezpečné a účinné, registrováno v rámci FDA.

GRAS: generally recognized as safe: a status label assigned by the FDA to a listing of substances (GRAS list ) not known to be hazardous to health 

and thus approved for use in foods.



Bezpečnost HPMC a 
nízké pH…



➢ Ve farmaceutické průmyslu se často používají mukoadhezivní 
polymery



✓ Taffix obsahuje HPMC – bezpečný mukoadhezivní polymerní 
prášek vytvářející na nosní sliznici tenký gel o velikosti několika 

mikronů …





Výhody HPMC 

Hydrofilní a bobtnající polymer, který se 
běžně používá v tabletách s řízeným 
uvolňováním

✓ Vysoce bobtnající látka

✓ Inertní materiál

✓ Stabilní

✓ Bezpečný

Bezpečnost HPMC

• HPMC je uznávaný EUI jako potravinářská 
přídavná látka a jako GRAS úřadem FDA. 

• Velmi nízká toxicita a vystavení lidí prachu ve 
výrobních provozech – nevedlo k známý 
nepříznivým účinkům.

• Experimenty na potkanech, psech a také 
lidských dobrovolnících po perorálním příjmu 
neprokázali toxické projevy na organismus.

• Studie na potkanech s insuflací do nosu 
neodhalily žádné histologické změny na nosní 
sliznici a na respiračním systému.

• Několikatýdenní studie na dobrovolnících 
neodhalily žádné vážné nežádoucí účinky 
užívání HPMC ani formou šňupání.



Účinnost Taffixu...





Technologie mikroprostředí Taffixu...





Taffix - certifikáty 



Taffix a CANDE na webu a sociálnych síťach

: www.taffix.cz

: taffix_czsk

: Taffix cz/sk

: CANDE s.r.o.

: www.cande.cz




