SENSITIVE

BİT VE SİRKELERİ

%100 YOK EDER
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 Sensitive losyon hakkında
Paranit sensitive losyon sadece 1 uygulamada bit ve sirkelerin %100
yok edilmesini sağlayan, etkisi kanıtlanmış ciltle dost ilk bit tedavi
ürünüdür. Oxyphthirine® içeren çift etkili formulü saç bitlerini öldürür
ve tüm yaşam evrelerinde etkisiz hale gelmelerini sağlar. Özellikle
bitlerin ve sirkelerin solunum yollarına yapışarak boğulmalarını ve
dolayısıyla kurumalarını (dehidrasyon) sağlar. Ayrıca sirkelerin kalbine
girerek gelişmelerini durdurur. Paranit Sensitive losyon böcek ilacı
içermediği için bitler içeriğindeki etken maddelere karşı direnç
oluşturamaz.
Paranit Sensitive losyon 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 Sensitive losyon uygulayın
Çocuğunuzun omzuna bir havlu koyduktan sonra yeterli miktarda
Paranit Sensitive losyonu özellikle boyun ve kulak arkası bölgeye
dikkat ederek eşit miktarda uygulayın. Tüm saçı ve saç derisini
kapladığından emin olun. 1 şişe = uzun saçlı 1 kişi yada orta uzunlukta
veya kısa saçlı 2 kişi için yeterlidir.
3. adım: 1 Gece boyunca saçta bırakın (8 saat)
Saç köklerinden uçlara doğru iyice ovarak yayın. Losyonu bir gece
boyunca (en az 8 saat) saçta bırakın. Bu uygulama tedavinin başarılı
olması için gereklidir. Yastığa bir havlu serebilirsiniz.
4. adım. Saçı yıkayın ve tarayın
Ertesi sabah saçınızı normal bir şampuanla yıkayın.
Saçınızı iyice duruladığınızdan emin olun ve saçı ıslakken tarayın. Ölü
bitler ve sirkelerden kurtulmak için kutunun içinden çıkan bit tarağını
kullanın.
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. Bitler beslenmeden hayatta kalamayacakları için tüm eşyaları 2-3
gün boyunca kapalı bir torbada bırakabilirsiniz.

TEKRAR UYGULAMA GEREKTİRMEZ. Tedavi sona ermiştir ve
çocuğunuz saç bitlerinden arınmıştır. Bazı boğularak ölmüş
sirkelerden bazıları hala saçın içerisinde olabilirler ancak
bunların ölü olduğundan ve kendi kendine yok olacağından
emin olabilirsiniz.
Tedavi görmüş kişilere diğer tedavi görmemiş kişilerden (örneğin
okulda) tekrar bit bulaşması mümkün olabilir. Bu durumda, Paranit
Sensitive losyonu güvenle tekrar kullanabilirsiniz, aynı derecede
etkili olacaktır.
Uyarılar:
Bu ürünü aşağıdaki hallerde kullanmayın
• silikon türevlerine alerjisi olan kişilerde
• 6 aydan küçük çocuklarda
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. Silikon türevlerine alerji durumunda ürünü kullanmayın.
Saklama
• Oda sıcaklığında kuru yerde saklayın.
• Şişede belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
• Çocukların ulaşamayacakları yerde muhafaza edin.

