
Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію для застосування.

Про головних вошей
Головні воші — це невеликі безкрилі комахи, які живуть лише у волоссі та живляться кров’ю. Вони
рухаються за допомогою трьох пар ніг, які дозволяють їм прикріплятися до волосся. Доросла
воша досягає 3–4 мм завдовжки та живе близько 30 днів. Самка може відкладати від 200 до 300
яєць протягом життя. Воші виводяться з яєць через 7 днів і стають дорослими через 10 днів. При
харчуванні слина воші проникає в шкіру голови, що може викликати реакцію підвищеної
чутливості, яка спричиняє сильний свербіж та подразнення. Діагноз підтверджується ретельним
оглядом волосся на наявність вошей або гнид, які більш помітні.

Про Паранікс® шампунь для лікування педикульозу
Ефективність Паранікс® шампунь для лікування педикульозу є клінічно доведеною*: його формула
подвійної дії не тільки позбавляє від вошей та гнид, але також є зручною у використанні, оскільки
одночасно миє волосся і полегшує вичісування вошей завдяки кондиціонуючим компонентам.

Оскільки Паранікс® шампунь для лікування педикульозу не містить інсектицидів, стійкість вошей
до нього не розвивається.

Паранікс® шампунь для лікування педикульозу був дерматологічно протестований.

Як застосовувати Паранікс® шампунь для лікування педикульозу?
Усе, що вам потрібно, – це дотримуватися покрокової інструкції, представленої нижче.

Перевірте наявність вошей
Використовуйте густий гребінець, що додається, для ретельної перевірки волосся кожного члена
сім'ї, бажано при денному світлі. Обробляйте волосся усіх членів родини, хто має воші, в один день,
щоб уникнути повторного зараження.
• Легше перевіряти сухе волосся.
• Перш за все розчешіть сплутане волосся, а потім перевірте його пасмо за пасмом.
• Перевірте корені волосся, зони за вухами та на потилиці, оскільки саме в цих зонах часто

знаходяться воші та гниди.
• Після кожного використання ретельно мийте гребінець у теплій мильній воді, щоб уникнути

повторного зараження.

Крок 1: нанесіть Паранікс® шампунь для лікування педикульозу
Струсніть пляшку перед використанням. Рівномірно нанесіть достатню кількість
Паранікс® шампунь для лікування педикульозу на сухе волосся, уникаючи ділянок
навколо очей. Переконайтеся в тому, що засіб повністю покрив волосся та шкіру
голови товстим шаром. Добре промасажуйте волосся від коренів до кінчиків,
приділяючи особливу увагу ділянці потилиці та ділянкам за вухами.
200 ml (мл) = до 4 застосувань, залежно від довжини волосся.

Крок 2: залиште засіб на волоссі на 15 хвилин
Залиште засіб на волоссі на 15 хвилин. Це дуже важливо для досягнення результату.

Крок 3: видаліть воші та гниди
Перш ніж мити волосся, використайте густий гребінець Паранікс®, щоб видалити
вошей та гнид.
1. Розчешіть вологе волосся густим гребінцем проти вошей Паранікс®.
2. Розділіть волосся на 4 частини: від лоба до потилиці, а потім від одного вуха

до іншого. Якщо волосся довге, можна заплести кожну частину в косу.
3. Обробіть кожну частину, відділяючи невеликі пасма так, щоб було видно

шкіру голови.
4. Розчешіть кожне пасмо, починаючи якомога ближче до шкіри голови.
5. За допомогою гребінця видаліть усі воші та/або гниди, які вдалося знайти.
6. Кожне пасмо волосся, на якому немає гнид, можна вкладати на одну сторону.
7. Щоб уникнути повторного зараження, очищуйте гребінець після розчісування кожного пасма за

допомогою ватного диску та завжди розчісуйте волосся від коренів волосся до кінчиків.

Крок 4: додайте води та вимийте волосся
Змочіть волосся достатньою кількістю води та добре спіньте. Ретельно вимийте
та сполосніть волосся. Обов’язково повністю змийте шампунь. Укладіть волосся
як завжди.

Не забудьте продезінфікувати навколишнє середовище.
Продезінфікуйте одяг, постільну білизну, рушники та інші предмети (щітки, гребінці тощо), які могли
контактувати з волоссям, поправши їх при температурі 60°С. Пропилососьте помешкання та
автомобіль та викиньте мішок для пилу. Також можна залишити всі предмети в закритій сумці на
2–3 дні, оскільки воші не можуть вижити без харчування.

Важливо
Головні воші не можуть розвинути стійкість до Паранікс® шампунь для лікування педикульозу, оскільки
в його складі немає інсектицидів. Однак люди, які пройшли обробку, можуть знову заразитися від
інших осіб (наприклад, у школі). Перевірте сухе волосся на наявність вошей ще раз через 7 днів. За
необхідності повторіть процедуру. У цьому випадку ви можете знову використовувати Паранікс®
шампунь для лікування педикульозу без ризику, оскільки він не втратить ефективності.

Протипоказання до застосування: Не застосовуйте засіб у таких випадках:
• людям, які мають алергію на компоненти у складі,
• дітям до 2 років.

Застосування в період вагітності та годування груддю
Період вагітності та годування груддю не є протипоказанням для застосування Паранікс® шампунь
для лікування педикульозу. Однак, в цих випадках рекомендується проконсультуватися з лікарем
або фармацевтом.

Запобіжні заходи
Уникати контакту з очима та слизовими оболонками. Не ковтати. Не використовувати на подразненій
шкірі. Тільки для зовнішнього застосування. При випадковому проковтуванні шампуню слід
звернутися до лікаря. Уникати контакту з очима та слизовою оболонкою (рот, ніс). При попаданні
засобу в очі негайно промити великою кількістю води. Якщо подразнення очей не проходить,
зверніться до лікаря. Не використовуйте у випадку алергії на ароматизатор чи будь-який компонент.
У разі висипу, подразнення або реакцій підвищеної чутливості негайно припиніть використання
засобу та вимийте голову звичайним шампунем.

Можливі побічні ефекти
Свербіж і подразнення навколо очей. Лущення шкіри голови.
Контактне подразнення та почервоніння шкіри голови, вух або шиї.

Зберігання
• Зберігати в сухому місці при кімнатній температурі (15°C - 25°C).
• Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на пляшці.
• Зберігати у недоступному для дітей місці.

Утилізація
Утилізуйте пляшку відповідно до місцевих правил переробки відходів.

Склад
Osmolone®, піноутворювачі, кондиціонери, допоміжні речовини, ароматизатор, фарнезол, гераніол,
лімонен, ліналоол.

*Клінічні дослідження продемонстрували 100% ефективність Паранікс® шампунь для лікування
педикульозу в боротьбі з вошами та гнидами на рівні середньої зараженості у Європі.
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Символи на упаковці та етикетці медичного виробу мають наступні значення:

Використати до

Номер партії

Виробник

Зверніться до інструкції по
застосуванню

ЗАСТОРОГА!

Знак відповідності європейським вимогам

Знак відповідності технічному
регламенту України

Зберігати при температурі 15°C-25°C
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