KOMFORT

Ulotka informacyjna

Pianka do zwalczania wszy
głowowych i ich jaj.
Produkt jest dostępny bez recepty. Tym niemniej
konieczne jest uważne stosowanie preparatu
w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
Przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z treścią ulotki.
• Zachowaj tę ulotkę. Być może będziesz musiał
przeczytać ją ponownie.
• W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
• W przypadku wystąpienia działań niepożądanych
niewymienionych w tej ulotce lub jakichkolwiek
innych działań niepożądanych skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą.
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O wszy głowowej
Wszy głowowe
w zależności od
wieku mogą być
różnej wielkości. Mogą mieć od 0,5 mm do 3 mm
długości (od wielkości wydrukowanej kropki do
wielkości ziarna sezamowego). Wesz głowową
może być trudno dojrzeć ze względu na to, że
może ona dopasowywać swój kolor do otoczenia.
Wszy głowowe bytują blisko skóry głowy, gdzie
odżywiają się krwią, co może powodować
swędzenie skóry.
pływać. Przenoszą się z głowy na głowę wyłącznie
przez bezpośredni kontakt. Z tego względu wszy
przeważnie występują na głowach dzieci. Dlatego
ważne jest, aby w przypadku pojawienia się
wszawicy u jednego z domowników, sprawdzić
głowy wszystkich członków rodziny.

Wszy głowowe bytują jedynie na ludziach, bez
względu na to, czy włosy są czyste czy brudne.
Samice wszy składają od 3 do 5 jaj dziennie,
a wylęg następuje po 7 dniach. Dlatego ważne
jest powtórzenie aplikacji po 7 dniach, aby
usunąć wszystkie wszy, które mogły się
wylęgnąć po pierwszym zastosowaniu.
Po wylęgu wszy pusta skorupka (zwana gnidą)
pozostaje przyklejona do trzonu włosa. Gnidy
są całkowicie niegroźne i mogą być usunięte
palcami lub gęstym grzebieniem. Więcej
informacji na www.hedrin.pl

1. Co to jest Hedrin Komfort™
i jak działa?
Hedrin Komfort™ jest preparatem zapewniającym
bezproblemową eliminację wszy głowowych
i ich jaj. Lekka i nieklejąca konsystencja ułatwia
rozprowadzenie preparatu na włosach. Preparat
nie ma nieprzyjemnego zapachu, jest łagodny
dla skóry, nie zawiera składników mogących
spowodować atak astmy.

2. Przed zastosowaniem
Hedrin Komfort™
Nie należy stosować Hedrin Komfort™
• W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
ze składników.
Szczególne środki ostrożności związane ze
stosowaniem Hedrin Komfort™:
• Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
• Nie stosować na uszkodzoną skórę.
• Unikać kontaktu preparatu z oczami. Jeśli
preparat przypadkowo dostanie się do oczu,
będzie się utrzymywać, zasięgnąć porady
lekarza.
Stosowanie w czasie ciąży i podczas karmienia
piersią
Nie jest prawdopodobne, aby preparat
Hedrin Komfort™ stosowany podczas ciąży
i karmienia piersią wywoływał skutki chorobowe.
Stosowanie u dzieci
Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 6. miesiąca
życia wyłącznie pod kontrolą lekarza.
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Pozostaw
Pozwól, aby włosy wyschły w naturalny sposób
(lub użyj suszarki). Preparat powinien pozostać
na włosach przez co najmniej 8 godzin. Jeśli chcesz,
możesz zostawić go na noc.
Spłucz
Spłucz włosy wodą lub umyj zwykłym
szamponem. Preparat łatwo się spłukuje,
razem z martwymi wszami.
Powtórz
Po 7 dniach powtórz te proste czynności.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu
należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza
i pokazać opakowanie.

4. Możliwe działania niepożądane
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6. Dalsze informacje

Proof No.

Dimensions
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Nałóż
Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem.
Zastosuj bezpośrednio na suche włosy. Piankę
nałóż na dłonie i rozprowadź palcami lub
zwykłym grzebieniem, od cebulek po końce
włosów. Upewnij się, że skóra głowy została
w całości pokryta preparatem. Unikaj kontaktu
z oczami.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym
i niewidocznym dla dzieci.
• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
• Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
• Nie stosować po upływie terminu ważności
podanego na opakowaniu.
• Puste opakowanie nadaje się do recyklingu.
IG Code

Piankę Hedrin Komfort™ utworzono ze
składników nielotnych. Należy jednak przestrzegać
standardowych zasad bezpieczeństwa. Włosy
z nałożonym preparatem należy zawsze trzymać
z dala od otwartego ognia.

5. Przechowywanie preparatu
Hedrin Komfort™

100ml

Preparat Hedrin® przeznaczony jest wyłącznie
do stosowania zewnętrznego.

Pack Size

Jeśli jeden z członków rodziny ma wszawicę
głowy, należy sprawdzić pozostałych
domowników i zastosować preparat w tym
samym czasie u wszystkich osób z wszawicą.

Component

Uwaga:

Colours Used

Hedrin Komfort™ może być stosowany
u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

Hedrin Treat & Go Mousse Stada Poland

3. Sposób użycia Hedrin Komfort™

• Uczucie mrowienia lub swędzenia skóry głowy,
• Uczucie chłodu lub gorąca w miejscu zastosowania,
• Jeżeli preparat przypadkowo dostanie się do
oczu, może wywołać podrażnienie.
Jeśli wyżej opisane działania niepożądane
nasilą się lub wystąpią inne działania
niepożądane nieopisane w tej ulotce,
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku pojawienia się wysypki skórnej
lub innych objawów alergii należy przerwać
stosowanie preparatu. Przemyć skórę wodą
z mydłem i skonsultować się z lekarzem.

Product Title

Hedrin Komfort nie ma wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń
mechanicznych.
™

MHRA Header Box

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Co zawiera preparat Hedrin Komfort™:
Preparat Hedrin Komfort™ zawiera:
1,2-oktanodiol (Activdiol®).
1,2-oktanodiol nie jest trucizną chemiczną.

zaburza działanie pancerza wszy, powodując ich
odwodnienie i śmierć.
Pozostałe składniki to PEG-6 glicerydy kaprylowe/
kaprynowe i woda.
Producent: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o. o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno
Patent europejski: EP 1377162
Hedrin Treat & Go® oraz Activdiol®
są znakami towarowymi
Thornton & Ross Ltd.
Data wydania: 02.11.2017

Większość osób stosujących preparat Hedrin
Komfort™ nie doświadcza żadnych działań
niepożądanych.
Działania niepożądane są zwykle łagodne
i pojawiają się na krótko, podczas pierwszego
zastosowania:
20342201

