
Pred použitím čítajte pozorne príbalový leták.
Voš detská
Voš detská je drobný bezkrídly hmyz, ktorý žije výlučne vo vlasoch a živí sa krvou. 
Pohybuje sa pomocou 3 párov nôh, ktorými sa dokáže prichytiť na vlasoch. Dospelá voš je 
asi 3-4 mm dlhá a žije asi 30 dní. Samička môže za svoj život naklásť 200 až 300 vajíčok 
nazývaných hnidy. Z nich sa po 7 dňoch vyliahnu larvy, ktoré po 10 dňoch dospejú. Pri 
cicaní vši vylučujú do pokožky hlavy sliny, ktoré môžu vyvolať hypersenzitívnu reakciu 
spôsobujúcu silné svrbenie a podráždenie. Diagnóza sa potvrdzuje dôslednou kontrolou 
vlasov, pri ktorej sa hľadajú vši alebo viditeľnejšie hnidy.

Paranit sprej
Paranit sprej je klinicky testovaný prípravok s preukázaným účinkom proti vši detskej: 
svojím zložením s dvojitým účinkom vši a hnidy nielen udusí, ale tiež dehydruje. Keďže 
Paranit sprej neobsahuje insekticídy, voš detská si nedokáže vytvoriť odolnosť voči jeho 
zložkám.

Ako používať Paranit sprej?
Postupujte prosím podľa pokynov nižšie.

Krok č. 1: skontrolujte, či sú vo vlasoch prítomné vši
Pomocou priloženého hustého hrebeňa proti všiam dôkladne skontrolujte vlasy 
všetkých členov rodiny, najlepšie pri dennom svetle. Ošetrite všetky osoby, ktoré 
majú vo vlasoch vši, a to v rovnaký deň, aby sa zabránilo ich opätovnému výskytu.

• Ľahšie sa kontrolujú suché vlasy.
• Vlasy najprv dobre rozčešte a potom skontrolujte prameň po prameni.
• Skontrolujte korienky vlasov, oblasť za ušami a na zátylku, pretože vši a hnidy sa 
   často nachádzajú práve tam. 
• Hrebeň po každom použití dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom, aby ste 
zabránili ďalšiemu rozšíreniu vší.  

Krok č. 2: aplikujte prípravok Paranit sprej
Sprej držte vo vzdialenosti asi 10 cm od vlasov a na suché vlasy pozorne a rovnomerne 
nastriekajte dostatočné množstvo roztoku Paranit. Prípravok naneste na celý povrch 
hlavy a na všetky vlasy. Dobre vmasírujte smerom od korienkov ku končekom, venujte 
zvláštnu pozornosť oblasti krku a za ušami. Nechajte pôsobiť 15 minút. Je to veľmi 
dôležité pre úspech liečby.

100 ml= až 4 aplikácie, v závislosti od dĺžky vlasov.

Krok č. 3: vlasy umyte
Bez toho, aby ste vlasy namočili, naneste priamo na vlasy šampón Paranit po ošetrení 
alebo bežný šampón a rozotrite ho po celých vlasoch. Potom pridajte trocha vody a 
šampón dôkladne napeňte. Prípravok v spreji z vlasov vypláchnite teplou vodou 
(nepoužívajte studenú vodu). Ak ste použili bežný šampón, postup umytia vlasov 
zopakujte. 

Krok č. 4: odstráňte vši a hnidy
Skôr než vlasy vysušíte, vyčešte z nich vši a hnidy pomocou hustého hrebeňa proti všiam.
1 • Morké vlasy prečešte hustým hrebeňom proti všiam.
2 • Vlasy rozdeľte na 4 časti: od čela po zátylok a potom od jedného ucha k druhému. 
      Ak sú vlasy dlhé, môžete každú časť zapliesť do vrkoča.
3 • Každú časť ošetrujte tak, že budete oddeľovať malé pramene vlasov, pričom bude 
      viditeľná pokožka hlavy.
4 • Každý prameň vlasov vyčešte tak, že začnete čo najtesnejšie pri hlave.
5 • Pomocou hrebeňa odstráňte každú voš alebo hnidu, ktorú nájdete.
6 • Pramene vlasov, z ktorých ste odstránili hnidy, ukladajte na jednu stranu.
7 • Aby ste zabránili opätovnému zaneseniu vší, hrebeň po vyčesaní každého prameňa
      očistite vatovým tampónom alebo kúskom vaty a pri česaní vždy postupujte od vrchu 
      hlavy nadol.  

Krok č. 5: V prípade potreby ošetrenie po 7 dňoch zopakujte
Suché vlasy po 7 dňoch opäť skontrolujte, aby ste zistili, či sa v nich nachádzajú vši. V 
prípade potreby ošetrenie zopakujte. Viacnásobné opakovanie ošetrenia neprináša 
žiadne riziko. 

Nezabudnite vydezinfikovať okolie.
Šaty, posteľné obliečky, uteráky a iné veci (kefy, hrebene, atď.), ktoré boli v priamom 
kontakte s hlavou, vydezinfukujte tak, že ich vyperiete alebo umyjete vodou s teplotou 
60°C. Dôkladne povysávajte byt aj auto a sáčok z vysávača vyhoďte. Všetky uvedené 
veci môžete tiež nechať uzavreté v sáčku počas 2 až 3 dní, pretože vši neprežijú bez 
potravy.

Dôležitá poznámka
Voš detská si nedokáže vytvoriť odolnosť voči  prípravku Paranit sprej, pretože 
mechanizmus jeho účinku nie je chemický. Ľudia, ktorí sa podrobili ošetreniu, však môžu 
opäť dostať vši od iných, neliečených ľudí (napríklad v škole). V takom prípade môžete 
opäť bez rizika použiť Paranit, ktorý bude stále rovnako účinný.

Bezpečnostné opatrenia pred použitím: ento výrobok sa nesmie používať: 
• u ľudí s alergiou na niektorú z jeho zložiek
• u detí mladších ako 6 mesiacov.

RADIKÁLNY SPREJ
PROTI VŠIAM A HNIDÁM

Tehotenstvo a dojčenie
Použitie prípravku Paranit sprej u tehotných žien nie je kontraindikované. Pred použitím 
akéhokoľvek výrobku u tehotných alebo dojčiacich žien sa však vždy odporúča poradiť sa 
s lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenie
Len na vonkajšie použitie. V prípade náhodného požitia sa obráťte na lekára alebo 
toxikologické centrum. Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami (ústa, nos). V prípade 
kontaktu s očami dôkladne vypláchnite čistou vodou. Nepoužívajte v prípade alergie na 
niektorú zo zložiek. Ak sa objavia vyrážky, podráždenie alebo zvýšená citlivosť, 
ošetrovanie okamžite prerušte a vlasy si umyte šampónom, ktorý obvykle používate.

Možné vedľajšie účinky
Svrbenie a podráždenie v okolí očí. Olupovanie pokožky hlavy. 
Podráždenie a sčervenanie pokožky hlavy, uší alebo krku po kontakte s prípravkom.

Uchovávanie
• Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote.
• Nepoužívajte po dátume exspirácie vyznačenom na fľaštičke.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie
Minerálny olej a dimetikón.

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

Distribútor  
OMEGA PHARMA s.r.o., Tomášikova 30, 821 00, Bratislava, Slovenská republika

www.omega-pharma.sk
Dátum podlednej revízie textu: 14.4.2014

LF00428A / 8100000961 


