
BioBlock®  

Deguna aerosols ar antivielām pret SARS-CoV-2  

BioBlock® ir dabīgs produkts, kas radīts no liellopu jaunpiena, kas iegūts no govīm, kas bijušas hiperimunizētas ar 
vīrusa SARS-CoV-2 proteīnu.  

Liellopu jaunpiens ir piens, kas tiek iegūts no govīm pirmajās pēcdzemdību dienās. Tas satur antivielas, kas nodrošina 
jaundzimušā teļa pasīvo imunitāti.  

Produkts un tā lietošana 
BioBlock® deguna aerosols ir dabīgs produkts, kas satur antivielas pret SARS-CoV-2, kā arī dabīgi radušās labvēlīgās 
antivielas, kas atrodamas jaunpienā, kas, iekļautas ikdienas uzturā ar piena un gaļas produktiem, rada labvēlīgu 
ietekmi uz cilvēku. In vitro pārbaudes ir pierādījušas, ka šis produkts bloķē vīrusa daļiņu iekļūšanu šūnās. Pārbaudes 
tika veiktas ar mērķi novērst sākotnējos Uhaņas un nesen mutētos SARS-CoV-2 variantus (Lielbritānijas B.1.1.7, 
Dienvidāfrikas B.1.351 un Brazīlijas P.1). 
BioBlock® var izmantot jebkur, kur rodas grūtības distancēties no citiem: mājās, darbā, skolā, sporta zālēs, 
sabiedriskajā transportā un pārpildītās vietās. Šis dabīgais produkts neizraisa deguna gļotādas sausumu.  

BioBlock® nav medikaments.  

Lietošana  

1-2 izsmidzināšanas reizes katrā nāsī 3-4 reizes dienā, kā arī pirms un pēc pārpildītu vietu apmeklēšanas. Pēc deguna 
izšņaukšanas aerosolu ieteicams izmantot atkārtoti.  

BioBlock® deguna gļotādā saglabā iedarbību līdz pat 4 stundām.  

Šis produkts satur 150 izsmidzināšanas devas. 

Ikdienas dozēšana  

9-12 izsmidzināšanas reizes, satur 0,9 – 1,2 ml liellopu jaunpiena antivielu šķīduma.  

Sastāvdaļas 

• Attīrīts ūdens 

• Liellopu jaunpiens ar SARS-CoV-2 antivielām  

(0,2 mg/ml)  

• Fosfāta buferviela: DPBS (nesatur Ca un Mg sāļus)  

• Viskozitāti veicinoši savienojumi: PEG400, PVP K30  

• Konservants: nātrija benzoāts  

• Skābuma regulētājs: citronskābe  

• Gļotādu mitrinošs savienojums: glicerīns  

• Kālija hlorīds – bufervielas sastāvdaļa 

• Kālija dihidrogēnfosfāts – bufervielas sastāvdaļa 

• Nātrija hlorīds – bufervielas sastāvdaļa  

• Dinātrija fosfāts – bufervielas sastāvdaļa  

Uzglabāt istabas temperatūrā. Pēc pirmās lietošanas reizes izlietot 3 mēnešu laikā. Derīguma termiņš norādīts uz 
iepakojuma.  

Brīdinājumi un piesardzība 



Nelietojiet produktu, ja jums ir alerģija pret piena olbaltumvielām vai citām šī produkta sastāvdaļām (tas īpaši 
attiecas uz bērniem, kas jaunāki par 6 gadu vecumu). 
Ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai plānojat līdzekli dot bērnam, pirms lietošanas sazinieties ar savu 
veselības aprūpes speciālistu.  

Nepārsniedziet noteikto dienas devu. Uzglabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.  

Neto daudzums  

BioBlock® satur 15 ml šķīduma.  

BioBlock® koncepcija un izstrāde ir veikta sadarbībā ar partneriem: 
• Tartu Universitāti (Tehnoloģiju institūtu, Farmācijas institūtu, Biomedicīnas un Medicīnas institūtu) 
• Veterinārās medicīnas un zoozinātņu institūtu, Igaunijas Universitātes Dabaszinātņu fakultāti  

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

Patents 

Produkta radītāju iesniegta A USPTO patenta apliecība (Nr. 63/160,833).  

Izplatītājs  

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma iela 11, Tänassilma 76406 Harju apriņķis, Igaunija, ES  

Pārdevējs 

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

Produkts nesatur laktozi.  

 


