BAŞ BİTİ & SİRKE TEDAVİSİ
i ç i n ŞA M P UA N

+ TA R A K

Tedaviye başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun
Bit hakkında
Baş biti sadece saçta yaşayan ve kanla beslenen minik kanatsız bir böcektir. Saça tutunmasını
sağlayan 3 çift ayağını kullanarak hareket eder. Yetişkin bir bit 3-4 mm uzunluğundadır. Dişisi 2
ila 3 ay yaşar ve tüm yaşamı boyunca 200 ila 300 yumurta yapar.7 gün sonunda yumurtadan
çıkar ve 10 gün içinde yetişkin olur. Beslenirken saç derisine salgıladığı tükürük sonucu oluşan
aşırı hassasiyet, şiddetli kaşıntı ve iritasyona sebep olur. Saçta dikkatlice bit ve sirke taraması
yapılarak gözle teşhis edilir.

Paranit şampuan hakkında
Paranit şampuan klinik olarak test edilmiştir ve bitlere karşı etkinliği kanıtlanmıştır: çift etkili
formulü bitleri ve sirkeleri boğarken aynı zamanda da kurutur. Bununla birlikte saçı da
yıkadığından çok kullanışlı bir üründür. Paranit böcek ilacı içermediği için bitler içeriğindeki etken
maddelere karşı direnç oluşturamaz.

Paranit şampuan nasıl kullanılır?
Tek yapmanız gereken aşağıdaki talimatları adım adım uygulamak.

İlk Adım: Bit taraması
Kutunun içindeki ince dişli Paranit bit tarağını kullanarak tercihen gün ışığında tüm aile
bireylerinin saçını iyice kontrol edin.
Saçında bite rastladığınız kişileri başkalarına bulaşmaması açısından aynı gün içerisinde tedavi
edin.
• Kuru saçı kontrol etmek daha kolaydır.
• Herşeyden önce saçı açın ve tutam tutam ayırıp kontrol edin.
• Bitlerin ve sirkelerin çoğunlukla bulunduğu saç köklerini, kulak arkalarını ve enseyi kontrol
edin.
• Başkalarına bulaşmasını engellemek için her kullanımdan sonra tarağı ılık, sabunlu suda iyice
yıkayın.

2.adım: Paranit şampuan uygulayın
Yeterince Paranit şampuanı kuru saça eşit miktarda uygulayın. Tüm saçı ve saç derisini
kapladığınızdan emin olun. Özellikle boyun ve kulak arkalarına saç köklerinden uçlara doğru iyice
masaj yapın. 10 dakika bekleyin. Bu başarılı bir tedavi için çok gereklidir.
200ml= saçın uzunluğuna göre 8 uygulamaya kadar

3.adım: saçı yıkayın
10 dakika bekledikten sonra yeterli miktarda suyla saçı köpürtün. Saçı iyice yıkayın ve durulayın.
Saçın tamamen durulandığından emin olun.

4.adım: bit ve sirkeleri temizleyin
Saçı kurutmadan önce bit ve sirkeleri temizlemek için ince dişli Paranit bit tarağı ile tarayın.
1 • Islak saçı ince dişli bit tarağı ile tarayın.
2 • Alından enseye ve bir kulaktan diğerine saçı 4 bölüme ayırın. Uzun saçlarda her bölümü
bağlayabilirsiniz.
3 • Baş derisinin görülebilir olması için her bölümü küçük tutamlara ayırıp tedaviyi uygulayın.
4 • Her bir tutamı baş derisine olabilecek en yakın noktadan başlayarak tarayın.
5 • Tarağı kullanarak mevcut tüm bit ve/veya sirkeleri ayıklayın.
6 • Sirkeden arındırılmış her tutamı aynı tarafa toplayın.
7 • Bulaşmayı engellemek için, her tutamı temizledikten sonra tarağı bir pamuk parçasıyla silin
ve her zaman saçı kökten uca doğru tarayın.

5.adım: 7 gün sonra tedaviyi tekrarlayın
İlk 4 adımı tekrarlayarak tedaviyi 7 gün sonra yeniden uygulayın. Bu bitin yaşam döngüsünün
tamamen kırılmasını garantileyecektir. İlk tedavi sonrasında yumurtadan çıkan yeni sirkeler de
böylece yok edilecektir. Tedaviyi birkaç kez tekrar etmenin herhangi bir riski yoktur.

Ortamı dezenfekte etmeyi unutmayın.
Baş ile temasta bulunan giysileri, nevresimleri, havluları ve diğer eşyaları (fırça, tarak vb) 60ºC
ısıda yıkayarak dezenfekte edin. Evi ve arabayı elektrik süpürgesiyle dikkatlice temizleyip vakum
torbasını çöpe atın.

Önemli Not
Etki mekanizması kimyasal olmadığı için bitler Paranit şampuana karşı direnç oluşturamaz. Ancak
tedavi görmüş kişilere diğer tedavi görmemiş kişilerden (örneğin okulda) tekrar bit bulaşması
mümkün olabilir. Bu durumda, Paranit’i güvenle tekrar kullanabilirsiniz, Aynı derecede etkili
olacaktır.

Uyarılar: Bu ürünü aşağıdaki hallerde kullanmayın:
• içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjisi olanlar
• 2 yaşından küçük çocuklarda

Gebelik ve emzirme
Hamile kadınların Paranit şampuanı kullanmalarında bir kontraendikasyon yoktur. Ancak, hamilelik
veya emzirme durumunda ürünü kullanmadan önce her zaman doktorunuza veya eczacınıza
danışmanız önerilir.

Uyarı
Sadece harici kullanım içindir. Kazara yutulması halinde doktora veya zehir merkezine muayene
olun.
Gözler ve mukoz membranlarla (ağız,burun) temasından kaçının. Gözlerle teması halinde temiz
suyla iyice durulayın. İçeriğindeki herhangi bir maddeye veya parfüme alerji durumunda ürünü
kullanmayın. Kızarıklık, iritasyon veya aşırı hassasiyet halinde derhal tedaviyi durdurup saçınızı
normal şampuan ile yıkayın.

Muhtemel yan etkiler
Göz çevresinde kaşıntı ve tahriş. Deride pullanma.
Kontakt iritasyonu ve deride, kulaklarda veya boyunda kızarıklık.

Saklama
• Oda sıcaklığında kuru ortamda saklayın./ • Şişede belirtilen son kullanma tarihinden sonra
kullanmayın. / • Çocukların ulaşamayacakları yerde muhafaza edin.

İçeriği
Mineral yağ, köpük yapıcı ajanlar, parfüm.

