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Paranit Lotion 100ml
 

Cena: 32,51 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać płyn

Problem wszy

Substancja
czynna

dimetikon, olej mineralny

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dzieci, od 6 miesiąca życia

Opis produktu
 

Paranit ma zaszczyt przedstawić preparaty o nowej formule podwójnego działania. Nowa formuła oparta jest na oleju mineralnym i
dimetikonie co pozwala na podwójny zakres działania, polegający na uduszeniu (zabiciu) i wysuszeniu wszy i gnid.

Paranit Nowa, podwójna formuła zabija 100% wesz głowowych i gnid*. Ilość użytego produktu przekłada się na ilość usuwanych wszy i
gnid po aplikacji i wpływa na skuteczność leczenia.

Dlatego też, zaleca się stosowanie konkretnej dawki produktu oraz staranne przeczesanie włosów, aby mieć pewność, że wszy głowowe
i gnidy zostały usunięte.

Pojemność preparatów w butelce 100ml wystarcza do 4 zastosowań, w zależności od długości włosów, co w zupełności wystarcza do
usunięcia infekcji u pojedynczej soby (zalecane 2 aplikacje).

Bezzapachowy tradycyjny płyn
Dwa 15-minutowe zabiegi w odstępie 7 dni
Nie wymaga pozostawienia na dłużej

Skład

Olej mineralny i dimetikon.

Jak stosować Paranit?

Pierwsze i najważniejsze: nie należy panikować!
Należy postępować dokładnie zgodnie z poniższymi wskazówkami.
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Krok 1: sprawdzanie czy występują wszy głowowe

Należy sprawdzić włosy wszystkich członków rodziny, przeczesując dokładnie gęstym grzebieniem (Paranit), najlepiej w
dziennym świetle.
Terapię zastosować u wszystkich, u których występują wszy, tego samego dnia, aby uniknąć ponownego ataku.
Łatwiej jest sprawdzać suche włosy.
Najpierw należy rozczesać włosy aby usunąć ewentualne splątania, a następnie sprawdzić włosy pasmo po paśmie.
Należy sprawdzać włosy u nasady, za uszami oraz na karku, gdyż zwykle w tych miejscach znajdowane są wszy i gnidy. Po
każdym użyciu należy umyć grzebień w letniej wodzie z mydłem aby uniknąć następnego ataku.

Krok 2: nakładanie lotionu Paranit

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką. Odpowiednią ilość lotionu Paranit nałożyć bezpośrednio na suche włosy. Lotion
Paranit równomiernie rozprowadzić na suchych włosach, od nasady aż po końcówki. Preparat należy nałożyć na całe włosy i
skórę głowy. Następnie wmasować go dokładnie, zwracając szczególną uwagę na kark i skórę za uszami. Wmasowany preparat
należy pozostawić na 15 minut.

Krok 3: mycie włosów

Włosy umyć szamponem leczniczym Paranit lub zwykłym i dokładnie spłukać. Umyć ponownie, jeśli jest taka potrzeba.

Krok 4: usuwanie wszy i gnid

Przed wysuszeniem włosów, należy je dokładnie wyczesać gęstym grzebieniem (Paranit), aby usunąć wszystkie wszy i gnidy.
Należy przeczesać mokre włosy gęstym grzebieniem.
Podzielić włosy na 4 części: od czoła do karku i od jednego ucha do drugiego. W przypadku długich włosów, każdą część można
spleść.
W każdej części należy podzielić włosy na niewielkie pukle tak, aby skóra głowy była widoczna.
Przeczesać należy każdy pukiel, zaczynając najbliżej skóry głowy.
Używając grzebienia usunąć każdą znalezioną gnidę.
Każdy pukiel włosów bez gnid powinien być przerzucony na jedną stronę.
Aby uniknąć ponownego ataku, grzebień należy czyścić wacikiem po każdym puklu i zawsze czesać włosy od góry głowy do
samego dołu.

Krok 5: powtórzenie terapii po 7 dniach

Po 7 dniach należy powtórzyć terapię postępując zgodnie z opisem zawartym w krokach od 1 do 4.
Zapewni to całkowite uszkodzenie cyklu życia wszy.
Jakiekolwiek gnidy, które mogły wykluć się po pierwszej terapii mogą teraz zostać wyeliminowane. Brak jest jakiegokolwiek
ryzyka związanego z kilkukrotnym powtarzaniem terapii.

Krok 6: odkażanie otoczenia

Aby odkazić ubrania, bieliznę pościelową, ręczniki i inne przedmioty (szczotki, grzebienie, itp), które miały bezpośrednią
styczność z głową, należy uprać w temperaturze 60°C. Należy również dokładnie odkurzyć mieszkanie i samochód, a następnie
usunąć i wyrzucić worek z odkurzacza.

Ważne informacje:

U wszy głowowej nie może rozwinąć się oporność na Paranit, ponieważ charakteryzuje się on nie-chemicznym sposobem działania.
Jednakże, możliwe jest ponowne wystąpienie wszy u osób wcześniej leczonych, które zostaną zarażone przez inne nie leczone osoby
(np. w szkole). W takiej sytuacji należy ponownie zastosować lotion Paranit bez ryzyka, gdyż będzie on równie skuteczny.

* W testach laboratoryjnych (Paryż Maj 2010, DR. A. Izri), Paranit wykazuje 100% skuteczności w leczeniu wesz głowowych i gnid. W
badaniu klinicznym (Paryż, wrzesień 2008 r., DR. A. Izri), u 100% badanych po 1 aplikacji zniknęły wszy głowowe a u 74% badanych –
gnidy. Tylko 26% badanych wymagało ponownej aplikacji produktu.
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