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TEDAVİ SPREY İ

Uygulamaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Baş bitleri hakkında
Baş biti özellikle saçlar arasında yaşayan ve kanla beslenen minik kanatsız bir böcektir.
Saça tutunmasını sağlayan 3 çift bacağını kullanarak hareket eder. Erişkin bir bit 3-4mm
uzunluğundadır ve 30 gün yaşar. Dişisi bu yaşam süresinde 200-300 yumurta (sirke)
bırakabilir. 7 gün sonra yumurtadan çıkarlar ve 10 içerisinde olgunlaşırlar. Beslenirken
kafa derisinin içine tükürüğünü bırakarak şiddetli kaşıntı ve tahrişe neden olabilen bir
aşırı duyarlılık reaksiyonuna yol açar. Bitlenme süphesi saçların iyice incelenmesiyle,
bitleri veya daha kolayca görülebilen sirkeleri arayıp bulmakla doğrulanır.
Paranit sprey hakkında
Paranit sprey klinik olarak test edilmiştir ve baş biti tedavisindeki etkinliği kanıtlanmıştır:
çift etkili formülü bitlerin ve sirkelerin hem boğulmalarını hem de su kaybından ölmelerini
sağlar. Böcek ilacı içermediği için bitler içeriğindeki bileşenlere karşı direnç oluşturamaz.
Paranit sprey nasıl kullanılır?
Tüm yapmanız gereken aşağıdaki talimatlara adım adım uymaktır.
1.adım: baş bitlerinin mevcut olup olmadığını kontrol edin
Her bir aile bireyinin saçını tercihen gün ışığında ince dişli (Paranit) bit tarağı ile iyice
tarayın.
Yeniden bulaşmayı önlemek için baş bitleri olan bireylerin tümüne aynı gün uygulama
yapın.
• Kuru saçı kontrol etmek daha kolaydır.
• ilk önce tarayarak dolaşık saçları düzeltip tutam tutam kontrol edin.
• Saç diplerini, kulakların arkasını, boyun ense kısmını kontrol edin, bitler ve sirkeler
sıklıkla bu bölgelerde bulunmaktadır.
• Daha sonra yeniden bulaşmayı önlemek amacıyla, her kullanımdan sonra tarağı ılık
ve sabunlu su ile özenle temizleyin.
2.adım: Paranit spreyi uygulayın
Spreyi saçtan yaklaşık 10cm uzaklıkta tutarak yeterli miktarda Paranit solüsyonu kuru
saça eşit miktarda dikkatlice sıkın. Saçın ve kafa derisinin tümüne uyguladığınızdan

emin olun. Boyun ve kulak çevresine özellikle dikkat ederek saç diplerinden uçlarına
kadar iyice masaj yaparak iyice yedirin. Solüsyonu 15 dakika bekletin. Bu başarılı bir
tedavi için gereklidir.
100ml=4 uygulamaya kadar (saçın uzunluğuna göre).
3.adım:saçınızı yıkayın
Yeterli miktarda Paranit uygulama sonrası şampuanı veya herhangi bir şampuanı
ıslatmadan önce saçınıza uygulayın. Şampuanla iyice yıkayın sonra suyla durulayın
(soğuk su kullanmaktan kaçının). Gerekirse tekrar yıkayın.
4.adım:bitleri ve sirkeleri uzaklaştırın
Saçı kurutmadan önce ince dişli (Paranit) bit tarağı ile bitleri ve sirkeleri uzaklaştırın.
1 • Islak saçı ince dişli bit tarağı ile tarayın.
2 • Saçı alından ense köküne ve daha sonra bir kulaktan öbürüne 4 kısma ayırın. Uzun
saçlarda her kısmı örebilirsiniz.
3 • Saçları ufak tutamlara ayırıp baş derisinin görünmesini sağlayarak ürünü her bir
kısıma ayrı ayrı uygulayın.
4 • Kafa derisine mümkün olduğu kadar çok yaklaşarak her bir saç tutamını tarayın.
5 • Saptadığınız her sirkeyi tarağı kullanarak uzaklaştırın.
6 • Sirkelerden temizlenmiş her tutam saç bir tarafa ayrılabilir.
7 • Yeniden bulaşmayı önlemek için her tutam saçı taradıktan sonra, tarağı bir pamuk
yardımıyla temizleyin ve her zaman başın üst kısmından arkaya doğru tarayın.
5.adım:gerekirse 7 gün sonra uygulamayı tekrarlayın
Kuru saçı 7 gün sonra tekrar kontrol edin. Gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Uygulamayı
bir kaç kez tekrarlamanın herhangi bir riski yoktur.
Ortamı arındırmayı unutmayın.
Başla ve saçla doğrudan temasta olan giysileri, yatak çarşaflarını, havluları ve diğer
eşyaları(fırçalar, taraklar vs.) 60 C'de yıkayarak bitlerden arındırın. Evi ve arabayı
vakumlu elektrik süpürgesiyle temizleyip torbasını çöpe atın.
Önemli not
Kimyasal etki mekanizmasına sahip olmadığı için baş bitleri Paranit spreye karşı direnç
geliştiremez. Ancak bitlerden arınmış olsa dahi kişinin bulaşma yoluyla(örn:okulda)
yeniden bitlenmesi mümkündür. Bu durumda hiçbir risk olmadan Paranit'i yeniden
kullanabilirsiniz.
Kullanım öncesi uyarılar: Bu ürünü:
• içindeki bileşenlerden herhangi birine alerjisi olan kişilerde ve

• 6 aydan küçük çocuklarda kullanmayın.
Gebelik ve emzirme
Paranit spreyin gebelik döneminde kullanımı ile ilgili yan etkiye ait bir bulgu
bulunmamaktadır. Ancak gebelik ve emzirme dönemi sırasında bu ürünü kullanmadan
önce her zaman doktorunuza veya eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.
Uyarılar
Sadece harici kullanım içindir. Kazara yutulması halinde bir doktora veya hastaneye
başvurun. Gözlerle ve mukoz membranlarla(ağız, burun) temasından kaçının. Gözle teması
halinde, suyla iyice yıkayın. Kokuya veya içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı
alerjiniz varsa kullanmayın. Döküntü, tahriş veya aşırı duyarlılık oluşursa hemen
uygulamaya son verin ve saçınızı normal şampuanla yıkayın.
Muhtemel yan etkiler
Göz çevresinde kaşıntı ve tahriş, kafa derisinin pul pul dökülmesi.
Kafa derisinde, kulaklarda veya boyunda tahriş ve kızarıklık.
Saklama
• Kuru bir yerde oda sıcaklığında muhafaza edin.
• Şişenin üzerindeki son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
• Çocukların ulaşamayacakları yerde muhafaza edin.
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