
∆ιαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από την αγωγή.

Πληροφορίες για τις φθείρες του τριχωτού της κεφαλής
H φθείρα του τριχωτού της κεφαλής είναι ένα μικροσκοπικό έντομο χωρίς φτερά, το οποίο ζει
αποκλειστικά στα μαλλιά και τρέφεται με αίμα. Μετακινείται χρησιμοποιώντας τα 3 ζεύγη ποδιών της
που της επιτρέπουν να προσκολλάται στις τρίχες των μαλλιών. Μια ενήλικη φθείρα έχει μήκος 3-4
χιλιοστά και ζει περίπου 30 ημέρες. Η θηλυκή φθείρα μπορεί να παράγει 200 με 300 αυγά κατά τη
διάρκεια της ζωής της. Αυτά εκκολάπτονται μετά από 7 ημέρες και οι φθείρες γίνονται ενήλικες σε 10
ημέρες. Όταν τρέφονται, εγχέουν σάλιο στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής, γεγονός το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού κνησμού και
ερεθισμού. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με σχολαστικό έλεγχο του τριχωτού της κεφαλής που στοχεύει
στον εντοπισμό φθειρών ή των αυγών τους, τα οποία είναι περισσότερο εμφανή.

Πληροφορίες για το Paranix Σαμπουάν Αγωγής
Το Paranix Σαμπουάν Αγωγής έχει ελεγχθεί κλινικά και έχει αποδειχθεί* ότι συνιστά μια αποτελεσματική
αγωγή αντιμετώπισης των φθειρών του τριχωτού της κεφαλής: η σύνθεσή του έχει διπλή δράση, η
οποία όχι μόνο εξαλείφει τις φθείρες του τριχωτού της κεφαλής και τα αυγά τους, αλλά επιπλέον είναι
βολικό στην χρήση, καθώς λούζει τα μαλλιά και παράλληλα διευκολύνει το χτένισμα απομάκρυνσης
των φθειρών χάρη στους μαλακτικούς του παράγοντες.
∆εδομένου ότι το Paranix Σαμπουάν Αγωγής δεν περιέχει εντομοκτόνα, οι φθείρες δεν μπορούν να
αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα συστατικά του.
Το Paranix Σαμπουάν Αγωγής έχει εξεταστεί υπό δερματολογικό έλεγχο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Paranix Σαμπουάν Αγωγής
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες που παρατίθενται
παρακάτω.
Ελέγξτε για την παρουσία φθειρών
Χρησιμοποιείστε την ειδικά σχεδιασμένη κτένα απομάκρυνσης των φθειρών που εσωκλείεται στη
συσκευασία προκειμένου να ελέγξετε προσεκτικά το τριχωτό της κεφαλής κάθε μέλους της οικογένειας,
κατά προτίμηση υπό το φως της ημέρας. Εφαρμόστε την αγωγή σε όλα τα μέλη της οικογένειας που
έχουν προσβληθεί, την ίδια ημέρα, προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο μιας νέας μόλυνσης.
• Είναι ευκολότερο ο έλεγχος να γίνει σε στεγνά μαλλιά.
• Αρχικά ξεμπλέξτε τα μαλλιά και ακολούθως ελέγξτε τα τούφα προς τούφα.
• Ελέγξτε τις ρίζες των τριχών, στην περιοχή πίσω από τα αυτιά και του αυχένα, καθώς οι φθείρες και

τα αυγά τους εντοπίζονται συνηθέστερα εκεί.

• Μετά από κάθε χρήση, ξεπλένετε την κτένα επιμελώς σε χλιαρό σαπουνόνερο, προκειμένου να
αποφύγετε το ενδεχόμενο περαιτέρω μόλυνσης.

Βήμα 1ο: Xρησιμοποιείστε το Paranix Σαμπουάν Αγωγής
Ανακινήστε το μπουκάλι πριν την χρήση. Σε στεγνά μαλλιά απλώστε ομοιόμορφα
επαρκή ποσότητα του Paranix Σαμπουάν Αγωγής, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω
από τα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλα τα μαλλιά και το δέρμα του τριχωτού
της κεφαλής με μία πυκνή στρώση από το προϊόν. Κάντε καλό μασάζ ξεκινώντας από τις
ρίζες προς τις άκρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αυχένα και πίσω από τα αυτιά.
200 ml = έως 4 εφαρμογές αναλόγως του μήκους των μαλλιών.

Βήμα 2ο: Αφήστε να δράσει για 15 λεπτά
Αφήστε το προϊόν να δράσει για 15 λεπτά. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για μια
επιτυχημένη θεραπεία.

Βήμα 3ο: Απομακρύνετε τις φθείρες και τα αυγά
Προτού λούσετε τα μαλλιά, χρησιμοποιείστε την ειδικά σχεδιασμένη κτένα
απομάκρυνσης των φθειρών Paranix για να απομακρύνετε τις φθείρες και τα αυγά τους.
1. Χτενίστε τα μαλλιά ενώ είναι βρεγμένα με την ειδική κτένα.
2. Χωρίστε τα μαλλιά σε 4 τμήματα: ακολουθώντας τη νοητή γραμμή από το μέτωπο
έως τον αυχένα και ακολούθως από το ένα αυτί έως το άλλο. Εφόσον τα μαλλιά είναι
μακριά, μπορείτε να πλέξετε τα μαλλιά που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα.
3. Απομονώστε μικρές τούφες μαλλιών, έτσι ώστε να είναι εμφανές το δέρμα του τριχωτού.

4. Χτενίστε κάθε τούφα μαλλιών ξεκινώντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δέρμα.
5. Χρησιμοποιείστε την κτένα για να απομακρύνετε κάθε φθείρα ή/και αυγό που εντοπίζετε.
6. Κάθε τούφα μαλλιών που δεν έχει αυγά, τοποθετήστε τη στην άκρη.
7. Προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο μιας εκ νέου προσβολής από φθείρες, μετά από το
χτένισμα της κάθε τούφας καθαρίζετε την κτένα με ένα βαμβάκι. Να θυμάστε ότι το χτένισμα πρέπει να
γίνεται πάντα με φορά από την κορυφή του κεφαλιού προς τις άκρες.

Βήμα 4ο: προσθέστε νερό και λούστε τα μαλλιά
Προσθέστε επαρκή ποσότητα νερού στα μαλλιά ώστε να δημιουργηθεί αφρός.
Λούστε τα μαλλιά και ξεβγάλετε επιμελώς. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ξεβγαλθεί
πλήρως. Χτενίστε τα μαλλιά ως συνήθως.

Μην ξεχάσετε να απολυμάνετε τον περιβάλλοντα χώρο σας
Απολυμάνετε τα ρούχα, τα κλινοσκεπάσματα, τις πετσέτες καθώς και τα αντικείμενα (βούρτσες, κτένες
κ.τ.λ.) που ήρθαν σε απευθείας επαφή με το κεφάλι, πλένοντάς τα στους 60°C. Καθαρίστε προσεκτικά με
την ηλεκτρική σκούπα το σπίτι και το αυτοκίνητο και ακολούθως πετάξτε τη σακούλα. Μπορείτε επίσης
να τοποθετήσετε όλα τα αντικείμενα σε μια σφραγισμένη σακούλα για 2 έως 3 ημέρες, καθώς οι φθείρες
του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τροφή.

Σημαντική παρατήρηση
Οι φθείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο Paranix

Σαμπουάν Αγωγής, διότι ο τρόπος δράσης του είναι μη χημικός. Ωστόσο, είναι πιθανό ένα άτομο που
έχει υποβληθεί σε αγωγή να προσβληθεί ξανά από φθείρες μέσω της επαφής με άτομα τα οποία δεν
έχουν εφαρμόσει κάποια αγωγή (για παράδειγμα στο σχολείο). Ελέγξτε σε στεγνά μαλλιά για φθείρες
μετά από 7 ημέρες. Επαναλάβετέ την αγωγή εάν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και πάλι το Paranix χωρίς κίνδυνο, θα είναι εξίσου αποτελεσματικό.

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από:
• άτομα που είναι αλλεργικά σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του
• παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών.

Κύηση και γαλουχία
∆εν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση του Paranix Σαμπουάν Αγωγής από γυναίκες που κυοφορούν
ή βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας. Ωστόσο, συστήνεται πάντα στις γυναίκες που κυοφορούν ή
βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας να συμβουλεύονται τον ιατρό τους ή το φαρμακοποιό τους πριν από
τη χρήση οιουδήποτε σκευάσματος.

Προσοχή
Αποφεύγετε την επαφή με τους οφθαλμούς και τους βλεννογόνους. Να μην καταπίνεται. Μη
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερεθισμένο δέρμα. Μόνο για εξωτερική χρήση. Συμβουλευτείτε κάποιον
ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης.
Αποφεύγετε την επαφή με τους οφθαλμούς και τους βλεννογόνους (στόμα, μύτη). Στην περίπτωση που
το προϊόν έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε επιμελώς με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός
των ματιών επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση
αλλεργίας σε αρώματα ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης
εξανθήματος, ερεθισμού ή υπερευαισθησίας διακόψτε την αγωγή αμέσως και λούστε τα μαλλιά σας με
το σαμπουάν που χρησιμοποιείτε συνήθως.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Κνησμός και ερεθισμός στην περιοχή γύρω από τους οφθαλμούς. Απολέπιση του δέρματος του
τριχωτού της κεφαλής. Ερεθισμός εξ επαφής και ερυθρότητα του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής,
των ώτων ή του αυχένα.

Φύλαξη
• Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος χωρίς υγρασία, σε θερμοκρασία δωματίου (15°C - 25°C).
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη φιάλη.
• Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Απόρριψη
Για την απόρριψη του μπουκαλιού ξεπλύνετε και ανακυκλώστε σύμφωνα με τις κατά τόπους
ισχύουσες σχετικές διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων.

Σύνθεση
Osmolone®, παράγοντες αφρισμού, μαλακτικοί παράγοντες, έκδοχα, άρωμα, Farnesol, Geraniol,
Lemonene, Linalool.

*Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την 100% αποτελεσματικότητα του Paranix Σαμπουάν Αγωγής
ενάντια σε φθείρες και κόνιδες σε ένα μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο μόλυνσης.

ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΘΕΙΡΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΤΟΥΣ

Κατασκευαστής
Medgenix Benelux nv,
Vliegveld 21,
B-8560 Wevelgem.

∆ιανομέας
ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Αριστοτέλους 19-21,
144 51 Μεταμόρφωση, Ελλάδα, Τηλ.:2108188900                                               
Διανέμεται στην Κύπρο από: C.A. Papaellinas Ltd,
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά,
Λευκωσία, Κύπρος, Tηλ.:0035722741741

www.paranix.gr Τελευταία αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2017
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PANTONE 259 C

FOR APPROVAL • Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.

Marketing Approval:
Name: ..........................................
Date: .... / .... / ....
Signature:

Regulatory Approval:
Name: .......................................
Date: .... / .... / ....
Signature:
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