
BioBlock®  

SARS-CoV-2:lta suojaava nenäsuihke 

BioBlock® on luontaistuote, jonka teho perustuu SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinilla immunisoitujen nautojen 
tuottamaan ternimaitoon. 

Ternimaito (bovine colostrum) on sitä maitoa, jota lehmä tuottaa vasikalleen ensimmäisinä päivinä synnytyksen 
jälkeen. Ternimaidon sisältämät vasta-aineet vahvistavat vastasyntyneen vasikan passiivi-immuniteettia.  

Tuote ja sen käyttö  
BioBlock® -nenäsuihke on SARS-CoV-2-vasta-aineita sekä luontaisesti lehmän ternimaidossa esiintyviä 
hyvälaatuisia vasta-aineita sisältävä luontaistuote. Samoja vasta-aineita ihminen saa päivittäin myös syödessään 
maito- ja lihatuotteita. In vitro -testeissä on osoitettu, että suihke ehkäisee viruksen tunkeutumista soluihin. Kokeet 
tehtiin sekä alkuperäisellä Wuhan-variantilla että uudemmilla koronavirusmuunnoksilla (brittiläinen B.1.1.7, 
eteläafrikkalainen B.1.351 ja brasilialainen P.1). 
BioBlock® sopii käytettäväksi aina, kun turvavälien pitäminen olisi vaikeaa – esimerkiksi kotona, töissä, koulussa, 
treeneissä, bussissa ja väentungoksessa. Luonnollinen suihke ei kuivaa nenän limakalvoja. 

BioBlock® ei ole lääke.  

Käyttö  

1–2 suihkausta kumpaankin sieraimeen 3–4 kertaa vuorokaudessa mahdollista altistumistilannetta ennen ja sen 
jälkeen. Suositellaan myös aina niistämisen jälkeen. 

BioBlock® suojaa nenän limakalvoja jopa 4 tuntia. 

Pullossa on keskimäärin 150 kerta-annosta. 

Vuorokausiannos 

9–12 suihkausta sisältää 0,9–1,2 ml vasta-aineliuosta. 

Ainekset 

• Puhdistettu vesi  

• Ternimaidon SARS-CoV-2-vasta-aineet (0,2 mg/ml)  

• Fosfaattipuskuri: DPBS (ilman Ca- ja Mg-suoloja)  

• Viskositeetin parantajat: PEG400, PVP K30  

• Säilöntäaine: natriumbentsoaatti 

• Happamuudensäätöaine: sitruunahappo 

• Limakalvojen kosteuttaja: glyseroli  

• Kaliumkloridi – puskuriliuoksen osa  

• Kaliumdivetyfosfaatti – puskuriliuoksen osa 

• Natriumkloridi – puskuriliuoksen osa 

• Dinatriumfosfaatti – puskuriliuoksen osa 

Säilytetään huoneenlämmössä. Säilyy ensimmäisen käytön jälkeen 3 kuukautta. Parasta ennen: katso pakkaus.  

Varoitukset  

Älä käytä, jos olet allerginen maitoproteiinille (koskee erityisesti alle 6-vuotiaita) tai tuotteen jollekin ainesosalle. 
Jos olet raskaana tai imetät, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta. Älä anna tuotetta lapsille, ennen kuin olet 
keskustellut lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa. 

Vuorokausiannosta ei saa ylittää. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. 



Nettomäärä 

15 ml liuosta.  

BioBlock® -konsepti ja tuote on kehitetty yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: 
• Tarton yliopiston Teknologiainstituutti, Lääketieteen instituutti ja Biolääketieteen ja tranlationaalisen lääketieteen 
instituutti 

• Viron maatalousyliopiston Eläinlääketieteen ja eläintieteiden instituutti  

• OÜ Teadus ja Tegu 
• Icosagen Cell Factory OÜ 
• AS Chemi-Pharm  

Patentti  

Kehittäjät ovat hakeneet tuotteelle patenttia (No. 63/160,833) Yhdysvaltain patenttiviranomaiselta.  

Valmistaja 

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma 11, Tänassilma 76406, Harjumaa, Viro 

Myyjä 

NordCare Estonia OÜ 
Uus 14, Tallinn 10111, Viro; +372 5058820; info@sugarmill.eu 

Tuote ei sisällä laktoosia.  

 


