
BioBlock®  

Nosies purškalas su antikūnais prieš SARS-CoV-2  

BioBlock® yra natūralus produktas, pagamintas iš SARS-CoV-2 viruso spyglio baltymu hiperimunizuotų karvių 
priešpienio.  

Galvijų priešpienis yra pienas, kurį pirmąsias kelias dienas po apsiveršiavimo gamina karvės. Jame yra antikūnų, 
kurie suteikia pasyvų imunitetą naujagimiui veršeliui.  

Produktas ir jo vartojimas 
BioBlock® nosies purškalas – tai natūralus produktas, kurio sudėtyje yra antikūnų prieš SARS-CoV-2 kartu su 
natūraliai priešpienyje esančiais antikūnais, kurie kasdien žmonėms duoda naudos vartojant pieno ir mėsos 
produktus. In vitro tyrimai parodė, kad produktas neleidžia viruso dalelėms patekti į ląsteles. Tyrimai buvo atliekami 
prieš pirminę Uhano ir naujai mutavusias SARS-CoV-2 atmainas (UK B.1.1.7, Pietų Afrikos B.1.351 ir Brazilijos P.1). 
„BioBlock®“ galima vartoti tose vietose, kuriose sunku laikytis distancijos nuo kitų žmonių: namuose, darbe, 
mokykloje, sporto klubuose, viešajame transporte ir vietose, kuriose daug žmonių. Šis natūralus produktas nesausina 
nosies gleivinės.  

„BioBlock®“ nėra vaistinis preparatas.  

Vartojimas  

1–2 papurškimai į kiekvieną šnervę 3–4 kartus per dieną, prieš lankantis vietose, kur daug žmonių, ir parėjus iš jų. 
Išsišnypštus nosį rekomenduojama vartoti nosies purškalą dar kartą.  

„BioBlock®“ nosies gleivinėje yra efektyvus iki 4 valandų.  

Produkte yra 150 purškiamųjų dozių.  

Kasdienis vartojimas  

9–12 papurškimų, kuriuos sudaro 0,9–1,2 ml galvijų priešpienio su antikūnais tirpalas.  

Sudedamosios dalys  

• Išgrynintas vanduo  

• SARS-CoV-2 antikūnai galvijų priešpienyje  

(0,2 mg/ml)  

• Fosfato buferis: DPBS (be Ca ir Mg druskų)  

• Klampumą gerinantys junginiai: PEG400, PVP K30  

• Konservantas: natrio benzoatas  

• Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis  

• Gleivinės drėkinamasis junginys: glicerolis  

• Kalio chloridas – buferio sudedamoji dalis  

• Kalio dihidrofosfatas – buferio sudedamoji dalis  

• Natrio chloridas – buferio sudedamoji dalis  

• Dinatrio fosfatas – buferio sudedamoji dalis  

Laikyti kambario temperatūroje. Po pirmojo pavartojimo suvartoti per 3 mėnesius. Galiojimo laikas nurodytas ant 
pakuotės.  

Įspėjimai ir atsargumo priemonės  



Nevartokite, jei esate alergiški pieno baltymams ar bet kuriai iš šio produkto sudedamųjų dalių (ypač, jei vaikai neturi 
6 metų). 
Jei esate nėščia, žindote ar norite produktą vartoti vaikui, pasikonsultuokite su savo sveikatos priežiūros specialistu.  

Neviršykite nurodytos kasdienės dozės. Šį produktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

Grynasis kiekis  

„BioBlock®“ flakonėlyje yra 15 ml tirpalo.  

„BioBlock®“ kūrimas ir tobulinimas vyko bendradarbiaujant su šiais partneriais: 
• Tartu universitetu (Technologijos institutu, Farmacijos  

institutu, Biomedicinos ir taikomosios medicinos  

institutu) 
• Estijos gyvybės mokslų universiteto  

Veterinarijos medicinos ir gyvūnų mokslo institutu • OÜ Teadus ja Tegu 
• Icosagen Cell Factory OÜ 
• AS Chemi-Pharm  

Patentas  

Produkto kūrėjai pateikė USPTO patento paraišką (Nr. 63/160,833).  

Gamintojas  

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma road 11, Tänassilma 76406 Harju county, Estija, ES  

Pardavėjas 

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

Produkto sudėtyje nėra laktozės.  

 


