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Крок 2: залиште засіб на волоссі на 15 хвилин

Застереження

Залиште засіб на волоссі на 15 хвилин. Це дуже важливо для досягнення
результату.

СПРЕЙ ПРОТИ ВОШЕЙ ТА ГНИД

15 ХВИЛИН

Крок 3: вимийте волосся
Не зволожуючи волосся, нанесіть на нього Паранікс® шампунь для
застосування після лікування педикульозу або інший шампунь для жирного
волосся та переконайтесь, що Ви розподілили шампунь по всій поверхні
волосся. Потім додайте трохи теплої води і ретельно промасажуйте волосся
шампунем. Змийте засіб з волосся теплою водою (уникайте використання
холодної води). Повторіть процедуру миття у випадку, якщо ви використовували звичайний шампунь для жирного волосся.

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію для застосування.
Про головних вошей

Головні воші - це невеликі безкрилі комахи, які живуть лише у волоссі та живляться кров'ю.
Вони рухаються за допомогою трьох пар ніг, які дозволяють їм прикріплятися до волосся.
Доросла воша досягає 3-4 mm (мм) завдовжки та живе близько 30 днів. Самка може відкладати
від 200 до 300 яєць протягом життєвого циклу. Воші виводяться з яєць через 7 днів і стають
дорослими через 10 днів. При укусі воші слина воші проникає в шкіру голови, що може
викликати реакцію гіперчутливості, яка спричиняє сильний свербіж та подразнення.
Діагностується педикульоз шляхом виявлення вошей або гнид при ретельному огляді волосся.

Про Паранікс® спрей проти вошей та гнид

Як застосовувати Паранікс® спрей проти вошей та гнид?
Все що Вам потрібно - це дотримуватись покрокової інструкції, що надається нижче:

Перевірте наявність вошей
Використовуйте густий гребінець для ретельної перевірки волосся всіх членів родини.
Бажано проводити перевірку при денному світлі. Обробляйте волосся всіх членів родини, у
кого виявлені воші, в один день, щоб уникнути повторного зараження.
• Перевіряйте сухе волосся.
• Перш за все розчешіть заплутане волосся, а потім перевірте його пасмо за пасмом.
• Перевірте корені волосся, зони за вухами та на потилиці, оскільки саме в цих зонах часто
знаходяться воші та гниди.
• Після кожного застосування ретельно мийте гребінець у теплій воді з милом, щоб
уникнути повторного зараження.

Крок 1: нанесіть Паранікс® спрей проти вошей та гнид
Утримуючи флакон на відстані 10 cm (см) від волосся, обережно нанесіть
достатню кількість Паранікс® спрею проти вошей та гнид на сухе волосся.
Переконайтесь в тому, що волосся і шкіра голови повністю покриті засобом.
Добре промасажуйте волосся, приділяючи особливу увагу ділянці потилиці
та ділянці за вухами.
100 ml (мл) = приблизно 4 нанесення, в залежності від довжини волосся.

Перед сушінням волосся видаліть вошей та гнид за допомогою густого
гребінця.
1 • Розчешіть вологе волосся густим гребінцем.
2 • Розділіть волосся на 4 частини: від лоба до потилиці, а потім від одного вуха
до іншого. Якщо волосся довге, можна заплести кожну частину в косу.
3 • Обробіть кожну частину, відділяючи невеликі пасма, так щоб було видно шкіру голови.
4 • Розчешіть кожне пасмо волосся, починаючи якомога ближче до шкіри голови.
5 • За допомогою гребінця видаліть усі воші та/або гниди, які вдалося знайти.
6 • Кожне пасмо волосся, на якому немає гнид, перекладайте на одну сторону.
7 • Щоб уникнути повторного зараження, очищуйте гребінець після кожного пасма за
допомогою ватного диску та завжди розчісуйте волосся зверху до низу.

Не забудьте продезінфікувати навколишнє середовище.

Продезінфікуйте одяг, постільну білизну, рушники та інші предмети (щітки, гребінці тощо), які
були в безпосередньому контакті з волоссям, виправши їх при температурі 60 °С. Ретельно
пропилососьте помешкання і машину, а потім викиньте вакуумний мішок. Ви також можете
залишити всі предмети в закритому пакеті протягом 2 - 3 днів, оскільки головні воші не
можуть вижити без харчування.

Важливо

Головні воші не можуть розвинути стійкість до засобу Паранікс® спрей проти вошей та гнид,
оскільки він має нехімічний спосіб дії. Однак можливо, що особи, які пройшли лікування,
можуть знову заразитися вошами від інших осіб, які не проходили лікування (наприклад в
школі). Перевірте сухе волосся на наявність вошей ще раз через 7 днів. За необхідності
повторіть процедуру лікування. У цьому випадку Ви можете застосовувати Паранікс® спрей
проти вошей та гнид без ризику зниження ефективності лікування.

Можливі побічні ефекти

Свербіж і подразнення навколо очей. Лущення шкіри голови.
Контактне подразнення та почервоніння шкіри голови, вух або шиї.

Зберігання

• Зберігати в сухому місці при кімнатній температурі.
• Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.
• Зберігати у недоступному для дітей місці.

Утилізація

Перед утилізацією промийте флакон та утилізуйте відповідно до місцевих рекомендацій щодо
поводження з відходами.

Склад

Мінеральна олія та диметикон
Виробник: Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgium/Медженікс
Бенелюкс НВ, Вліегвелд 21, В-8560 Вевелгем, Бельгія.
Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ПЕРРІГО УКРАЇНА», Україна, 02099, м. Київ,
вул. Бориспільська, 9; тел.: +380 (44) 359-0-953
info@perrigo.ua

Дата останнього перегляду: лютий 2020
Медичний виріб.

Символи на упаковці та етикетці медичного виробу мають наступні значення:
Дата виготовлення

Номер партії

LF24676A

Spray

100
Spray Treatment without comb

ml
PANTONE 259 C
Cutter guide

Ukrainian

Ukraine

leaflet

25°C
15°C

Межі температури 15 °С - 25 °С
Переробка упаковки

Виробник

• особам з алергією до будь-якого з інгредієнтів засобу
• дітям віком до 6 місяців.

Зверніться до інструкції
по застосуванню
100 ml

Paranix

Знак відповідності технічному
регламенту України

Використати до

Запобіжні заходи перед застосуванням: Не застосовувати засіб:

-

ЗАСТОРОГА!

Об'єм нетто

-

297x148mm
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Ефективність засобу Паранікс® спрей проти вошей та гнид є клінічно доведеною: його
формула подвійної дії забезпечує блокування дихальних шляхів вошей, а також зневоднення
вошей та гнид. Оскільки засіб не містить інсектицидів, резистентність до його інгредієнтів у
вошей не розвивається.

Крок 4: видаліть вошей та гнид

Тільки для зовнішнього застосування. Не ковтати. При випадковому проковтуванні слід
звернутися до лікаря. Уникати контакту з очима та слизовими оболонками (рот, ніс). У разі
потрапляння засобу в очі, ретельно промийте їх чистою водою. Якщо подразнення не зникає,
зверніться до лікаря. Не застосовувати у випадку алергії до будь-якого інгредієнта засобу. У разі
появи висипу, подразнення або гіперчутливості негайно припиніть лікування і вимийте волосся
звичайним шампунем. Тримайте подалі від джерела займання. Не палити. Рекомендується
завжди звертатися за консультацією до лікаря або фармацевта перед тим, як використовувати
продукт під час вагітності або годування груддю.
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