
Przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania.

Wesz głowowa
Wesz głowowa jest małym, bezskrzydłym owadem, który żyje tylko we włosach i żywi się krwią.
Porusza się za pomocą 3 par odnóży, które pozwalają jej na przyczepianie się do włosa. Dorosła wesz
ma 3-4 mm długości i żyje ok. 30 dni. W ciągu swojego życia samica wszy może złożyć od 200 do
300 jaj. Po 7 dniach wylęga się z nich potomstwo, które osiąga dojrzałość w ciągu 10 dni. Żywiąc się,
wszy wstrzykują w skórę głowy ślinę, która może powodować reakcję uczuleniową wywołującą
intensywne swędzenie i podrażnienia. Diagnozę można potwierdzić dokładnie sprawdzając włosy w
poszukiwaniu wszy lub jaj, które są jeszcze bardziej widoczne.

Szampon leczniczy Paranit
Paranit Szampon Leczniczy został poddany testom klinicznym, które wykazały jego skuteczność w
zwalczaniu wszy głowowej: jego formuła o podwójnym działaniu nie tylko dusi, ale także wysusza wszy
głowowe i jaja. Dodatkowo jest łatwy w użyciu, ponieważ jednocześnie myje włosy. Ponieważ szampon
Paranit nie zawiera środków owadobójczych, wsza głowowa nie może uodpornić się na jego składniki.

Jak stosować szampon Paranit Szampon Leczniczy?
Wystarczy krok po kroku stosować się do poniższej instrukcji.

Sprawdź, czy w Twoich włosach są obecne wszy głowowe
Dokładnie sprawdź włosy każdego z członków rodziny za pomocą grzebienia przeciw wszom, najlepiej
przy świetle słonecznym. Aby uniknąć ponownego zakażenia, rozpocznij leczenie wszystkich osób,
które mają wszy głowowe, tego samego dnia.

• Łatwiej jest sprawdzać suche włosy.
• Przede wszystkim rozczesz wszystkie poplątane włosy, a następnie sprawdź włosy kosmyk po

kosmyku.
• Sprawdź nasadę włosów, miejsca za uszami oraz kark - w tych miejscach często można znaleźć

wszy i jaja.
• Po każdym użyciu dokładnie umyj grzebień w letniej wodzie z mydłem, tak aby uniknąć dalszego

zakażenia się.

Krok nr 1: Nałóż szampon Paranit
Wstrząśnij buteka przed użyciem. Równomiernie rozprowadź odpowiednią ilość
szamponu Paranit na suche włosy, omijając okolice oczu. Upewnij się, że
nałożyłeś/aś szampon na wszystkie włosy i że dotarł on do skóry głowy w
odpowiedniej ilości. Starannie wmasuj szampon od nasady po końcówki włosów,
zwróć szczególną uwagę na linię włosów przy szyi i miejsca za uszami.
Podczas stosowania produktu należy unikać kontaktu z oczami. Przechowywać z
dala od wszelkich źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.
100 ml = do 4 aplikacji, w zależności od długości włosów.

Krok nr 2: Pozostaw na włosach na 10 minut
Pozostaw na włosach na 10 minut. Jest to konieczne, by leczenie było skuteczne.

Krok nr 3: Użyj wody i umyj włosy
Po 10 minutach użyj odpowiedniej ilości wody, by utworzyć na włosach pianę.
Starannie umyj i spłucz włosy. Upewnij się, że produkt został dokładnie spłukany.

Krok nr 4: Usuń wszy i gnidy
Przed suszeniem wyczesz włosy za pomocą gęstego grzebienia przeciwko
wszom, tak aby usunąć z nich wszy i jaja.
1. Wyczesz mokre włosy za pomocą gęstego grzebienia przeciwko wszom.
2. Podziel włosy na 4 części: od czoła do karku i od jednego ucha do drugiego. Jeżeli

masz długie włosy możesz spleć każdą część w warkocz.
3. Z każdej części wydziel niewielkie kosmyki włosów, tak aby widzieć skórę głowy.
4. Wyczesz każdy kosmyk włosów, zaczynając jak najbliżej głowy.

5. Za pomocą grzebienia usuń każdą znalezioną wesz i/lub gnidę.
6. Możesz przełożyć na jedną stronę każdy kosmyk, na którym nie ma gnid.
7. Aby uniknąć ponownego zakażenia, po każdym kosmyku wyczyść grzebień, używając do tego wacika
  kosmetycznego lub kłębka waty, i zawsze wyczesuj włosy od czubka głowy do dołu.

Powtórz leczenie po 7 dniach
Powtórz leczenie po 7 dniach, ponownie wykonując kroki 1-4.
Takie postępowanie zapewni, że cykl życiowy wszy zostanie całkowicie przerwany.
W ten sposób można także usunąć wszelkie osobniki, które mogły się wyląc od czasu pierwszego leczenia.
Kilkukrotne powtarzanie leczenia nie niesie za sobą żadnego ryzyka.

Pamiętaj o odkażeniu swojego otoczenia
Odkaź ubrania, pościel, ręczniki i inne rzeczy (szczotki, grzebienie, itp.), które miały bezpośredni kontakt
z głową, piorąc je w 60°C. Dokładnie odkurz dom i garaż, a potem wyrzuć worek z odkurzacza. Możesz
także odłożyć wszystkie rzeczy w zamkniętym worku na 2-3 dni, ponieważ wsza głowowa nie przetrwa
bez pożywienia.

Ważne
Wsza głowowa nie uodporni się na szampon Paranit, ponieważ jego działanie ma charakter niechemiczny.
Może się jednak zdarzyć, że leczone osoby mogą ponownie zarazić się wszami od innych nieleczonych
osób (na przykład w szkole). W takim przypadku możesz bez obaw ponownie zastosować szampon
Paranit, ponieważ będzie on tak samo skuteczny.

Środki ostrożności przed użyciem: Nie stosować tego produktu na:
• osobach uczulonych na dowolny ze składników
• dzieciach poniżej 2. roku życia.

Ciąża i karmienie piersią
Nie ma żadnych przeciwskazań stosowania szamponu Paranit u kobiet w ciąży. Zaleca się jednak
zawsze zasięgać opinii lekarza rodzinnego lub farmaceuty przed użyciem produktu w czasie ciąży lub
karmienia piersią.

Uwaga
Unikać kontaktu z oczami i śluzówką. W przypadku kontaktu z oczami lub śluzówką dokładnie
spłukać wodą. W przypadku podrażnienia lub reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie

produktu. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, nalezy skonsultować się z lekarzem. Trzymać poza zasięgiem
dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Tylko do użytku zewnętrznego. W razie przypadkowego
połknięcia skonsultuj się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Możliwe skutki uboczne
Swędzenie i podrażnienia skóry wokół oczu. Łuszczenie skóry głowy. Podrażnienie i zaczerwienienie
skóry głowy, uszu lub szyi w wyniku kontaktu z produktem.

Przechowywanie
• Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
• Nie stosować po upływie daty przydatności wskazanej na butelce.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja
Po zużyciu produktu należy opłukać opakowanie
i postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi w zakresie gospodarki odpadami.

Skład
Oleje mineralne, środki pianotwórcze, substancja zapachowa.

Producent
Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem

Dystrybutor: Perrigo Poland Sp. z o.o.,
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

www.paranit.pl

Data opracowania instrukcji wyrobu: sierpień 2018
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