
Pred začiatkom ošetrenia si pozorne prečítajte príbalový leták.
Čo sú vši
Voš je malý bezkrídly hmyz, ktorý žije výhradne vo vlasoch a živí sa krvou. Pohybuje sa na
troch pároch nôh, ktorými sa prichytáva vo vlasoch. Dospelý jedinec meria asi 3-4 mm a
dožíva sa približne 30 dní. Samica počas svojho života nakladie 200-300 vajíčok (hníd).
Vajíčka sa liahnu po siedmich dňoch a vyliahnutý jedinec dospieva po 10 dňoch. Voš pri
nasávaní vylučuje do pokožky hlavy sliny, ktoré môžu spôsobiť silné svrbenie a podráždenie.
Diagnózu možno potvrdiť starostlivým prehliadnutím vlasov. Vajíčka sú viditeľnejšie než vši.

Čo je šampón Paranit
Šampón Paranit je klinicky testovaný a preukázateľne účinný výrobok na odstránenie vší:
vďaka svojmu zloženiu s dvojitým účinkom udusí a zároveň dehydratuje vši a hnidy.
Navyše je jeho používanie pohodlné ako bežné umývanie vlasov. Šampón Paranit
neobsahuje insekticídy, a preto sa u vší nemôže rozvinúť odolnosť voči jeho zložkám.

Ako sa šampón Paranit používa?
Starostlivo dodržujte návod uvedený nižšie.

Krok č. 1: prehľadajte vlasy
Pomocou jemného hrebeňa na vyčesávanie vší s hustými zubami starostlivo prehľadajte
vlasy všetkým členom rodiny, pokiaľ možno na dennom svetle. Ošetrite všetky osoby,
ktoré majú vo vlasoch vši, v rovnaký deň, aby sa zabránilo opätovnému výskytu vší.

• Vlasy skontrolujte suché.
• Najprv vlasy starostlivo prečešte, potom ich prehliadnite po jednotlivých prameňoch.
• Prehliadnite vlasy od korienkov, za ušami a na šiji, práve tam sa vši a hnidy často vyskytujú.
• Po každom použití umyte hrebeň vlažnou vodou a mydlom, aby ste predišli

opakovanému šíreniu.

Krok č. 2: aplikujte šampón Paranit
Na suché vlasy rovnomerne naneste dostatočné množstvo šampónu Paranit. Dbajte na
to, aby ste pokryli všetky vlasy a pokožku celej hlavy. Dôkladne vmasírujte od korienkov
ku končekom, nevynechajte krk a kožu za ušami. Nechajte pôsobiť počas 10 minút. Je to
kľúčové pre úspešné ošetrenie. Počas aplikácie sa vyhnite kontaktu s očami a prípravok
udržujte mimo akéhokoľvek horľavého zdroja, nefajčite.
100 ml vystačí v závislosti na dĺžke vlasov až na 4 aplikácie.
200 ml vystačí v závislosti na dĺžke vlasov až na 8 aplikácií.

Krok č. 3: opláchnite vodou
Po 10 minútach šampón speňte dostatočným množstvom vody. Starostlivo vlasy umyte a
opláchnite. Dbajte na to, aby vo vlasoch nezostali zvyšky šampónu.

Krok č. 4. odstráňte všetky vši a vajíčka
Pred vysušením vlasov odstráňte vši a hnidy pomocou hustého hrebeňa s dlhými zubami
na vyčesanie vší.
1 • Prečešte mokré vlasy hustým hrebeňom na vyčesávanie vší.
2 • Rozdeľte vlasy na 4 časti: najprv v smere od čela k šiji a potom ešte v smere od

jedného ucha k druhému. Pri dlhých vlasov môžete jednotlivé časti spliesť do vrkoča.
3 • Postupne v jednotlivých častiach tvorte malé pramienky vlasov tak, aby bolo vidieť

pokožku hlavy.
4 • Každý takto vytvorený pramienok vlasov prečešte; začnite čo najbližšie k pokožke hlavy.
5 • Pomocou hrebeňa vyčešte všetky objavené vši a /alebo hnidy.
6 • Každý ošetrený pramienok, z ktorého ste odstránili vši a hnidy, presuňte na stranu.
7 • Aby ste predišli opätovnému zaneseniu vší či hníd do vlasov, očistite hrebeň po

ošetrení každého pramienku vlasov bavlnenou handričkou alebo tampónom a vždy
vyčesávajte smerom od temena hlavy.

Krok č. 5: procedúru po siedmich dňoch opakujte
Procedúru po siedmich dňoch opakujte, postupne opäť podľa krokov 1-4. Tak celkom
zlikvidujete životný cyklus vši a odstránite i tie vši, ktoré sa vyliahli po prvej aplikácii
šampónu Paranit. Pri niekoľkonásobnom opakovaní procedúry nehrozí žiadne riziko.

Nezabudnite na dezinfekáciu okolia
Je nutné dezinfikovať oblečenie, obliečky, uteráky a iné predmety (hrebene, kefy, atď.),
ktoré boli v priamom kontakte s hlavou, a to vypraním (umytím) pri teplote 60°C. Tak isto
je nutné starostlivo povysávať v byte i v aute a ihneď vymeniť vrecko vo vysávači.

Dôležité upozornenie
Vši si voči šampónu Paranit nemôžu vyvinúť odolnosť, pretože jeho účinok nie je založený
na chemických procesoch. Môže sa však stať, že osoby, ktoré v minulosti Paranit použili,
môžu vši opäť dostať, a to od osôb, ktoré šampón nepoužili (napr. v školskom kolektíve).
V tom prípade sa dá Paranit bezpečne použiť znovu s rovnakým účinkom.

Tento výrobok by nemali používať:
• osoby alergické na niektorú zložku šampónu
• deti do 2 rokov.

Tehotné ženy a dojčiace matky
Nie sú známe žiadne kontraindikácie v tehotenstve. Tehotné ženy a dojčiace matky by sa
však pred použitím šampónu Paranit mali poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo
lekárnikom.

OŠETRUJÚCI ŠAMPÓN

RADIKÁLNY PROTI VŠIAM A HNIDÁM

Upozornenie
Len pre vonkajšie použitie. Pri náhodnom požití sa poraďte s lekárom alebo toxikologickým
informačným strediskom. Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami (ústa, nos). V prípade
zasiahnutia očí dôkladne vypláchnite čistou vodou. Ak podráždenie očí neustúpi, vyhľada-
jte lekársku pomoc. Šampón by nemali používať osoby alergické na parfum alebo niektorú
zo zložiek. V prípade výskytu vyrážky, podráždenia alebo pri precitlivení okamžite prerušte
liečbu a umyte vlasy bežným šampónom, na ktorý ste zvyknutý.

Možné vedľajšie účinky
Svrbenie a podráždenie okolo očí. Tvorba lupín. Kontaktné podráždenie kože, uší alebo šije.

Skladovanie
• skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste
• nepoužívajte po dátume spotreby uvedenom na obale
• uchovávajte mimo dosahu detí

Likvidácia
Pri likvidácii fľaše, vypláchnite a recyklujte v súlade s miestnymi pokynmi pre
nakladanie s odpadmi.

Zloženie
Minerálny olej, penivé zložky, parfum.

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