
Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.

Veš dětská
Veš dětská je malý bezkřídlý hmyz, který žije výhradně ve vlasech
a živí se sáním krve. Pohybuje se pomocí 3 párů nohou, které jí
umožňují přichytit se na vlasech. Dospělá veš je 3-4 mm dlouhá a
žije přibližně 30 dní. Samička vši může během svého života
naklást 200 až 300 vajíček nazývaných hnidy. Z nich se po 7
dnech vylíhnou nymfy, které dospějí za 10 dní. Při sání krve vši
vypouštějí do pokožky hlavy sliny, což může vyvolat hypersenzi-
tivní reakci vedoucí k silnému svědění a podráždění. Diagnóza se
potvrzuje důkladným vyšetřením vlasů, při němž se hledají
dospělé vši nebo hnidy, které jsou viditelnější.

Paranit Sensitive lotion
Paranit Sensitive lotion je první přípravek na vši pro dlouhé vlasy,
u něhož je klinicky prokázáno, že usmrtí 100 % vší a hnid ve
vlasech při jediné aplikaci. Jeho složení s látkou Oxyphthirine® s
dvojitým účinkem vši ničí a inaktivuje ve všech vývojových
stádiích. Oxyphthirine® se cíleně váže na dýchací otvory vší a
hnid, čímž je udusí a následně je dehydratuje. Kromě toho proniká
do jádra hnid a zastavuje jejich vývoj. Protože Paranit Sensitive
lotion neobsahuje insekticidy, nemůže se u vši dětské rozvinout
odolnost k jejím složkám.

Jak se přípravek Paranit Sensitive lotion používá?
Postupujte prosím podle pokynů níže.

Použijte přiložený hřeben (všiváček) k důkladné kontrole vlasů
všech členů rodiny, pokud možno za denního světla. Ošetřete
všechny osoby, které mají ve vlasech vši, ve stejný den, aby se
zabránilo opětovnému výskytu vší.

• Snáze se kontrolují suché vlasy.
• Nejprve vlasy rozčešte a poté je zkontrolujte po jednotlivých

pramenech.
• Zkontrolujte vlasy i u kořínků, za ušima a na šíji, v těchto obla-

stech se vši a hnidy vyskytují často.
• Po každém použití hřeben pečlivě očistěte vlažnou mýdlovou

vodou, aby se zabránilo dalšímu přenosu vší.

Dejte dítěti kolem ramen ručník a rovnoměrně naneste
dostatečné množství přípravku Paranit Sensitive lotion na suché
vlasy. Věnujte přitom zvláštní pozornost oblasti krku a za ušima.
Ujistěte se, že jste přípravek nanesli na celý povrch hlavy a na
všechny vlasy.
1 lahvička = vystačí pro 1 osobu s dlouhými vlasy nebo 2 osoby s
polodlouhými až krátkými vlasy.

Přípravek dobře vmasírujte od kořínků ke konečkům vlasů. Pone-
chte přípravek působit na vlasech přes noc (alespoň 8 hodin). Je
to nezbytné pro úspěšnou léčbu. Polštář můžete zakrýt ručníkem.

• Ráno po ošetření si vlasy umyjte šamponem.
• Vlasy důkladně opláchněte a ještě mokré je pročešte. Pomocí

přiloženého hřebene všiváčku odstraňte mrtvé vši a hnidy.

Nezapomeňte vydezinfikovat okolní prostředí.
Vydezinfikujte oděv, ložní prádlo, ručníky a další předměty
(kartáče, hřebeny atd.), které se dostaly do přímého kontaktu s
hlavou, vypráním při teplotě 60 °C. Pečlivě vyluxujte dům a auto a
poté sáček z vysavače vyhoďte. Také můžete všechny předměty
nechat v uzavřeném sáčku 2 až 3 dny, neboť veš dětská nemůže
bez potravy přežít.

DALŠÍ APLIKACE NENÍ NUTNÁ. Léčba je nyní ukončena a vaše
dítě je opět bez vší. Některé z udušených hnid mohou ještě
zůstat ve vlasech, avšak jsou mrtvé a samy časem zmizí.
Je možné, že osoby, které byly ošetřeny, vši znovu chytí od
neošetřených jedinců (například ve škole). V takovém případě
můžete bez jakéhokoli rizika opět použít přípravek Paranit
Sensitive, bude stále účinný a bezpečný.

Bezpečnostní opatření před použitím
Nepoužívejte tento přípravek u:
• osob alergických na kteroukoli složku přípravku
• dětí mladších 6 měsíců

Těhotenství a kojení
Použití přípravku Paranit Sensitive lotion u těhotných žen není
kontraindikováno. Před použitím jakéhokoliv výrobku u těhotných
a kojících žen se však vždy doporučuje poradit se s lékařem nebo
lékárníkem.

Upozornění
Pouze k vnějšímu použití. V případě náhodného požití se obraťte
na lékaře nebo toxikologické středisko. Zamezte kontaktu s očima
a sliznicemi (úst, nosu). Při zasažení očí důkladně vypláchněte
čistou vodou. Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku
přípravku.

Uchovávání
• Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě.
• Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na lahvičce.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení
Oxyphthirine® (triglycerid kyseliny kaprylové, dimethikon,
diisopropyladipát), tokoferylacetát, xanthan, glycerin, propyleng-
lykol, demineralizovaná voda.

Výrobce
Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem

Distributor
OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice,
619 00 Brno, Česká republika
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