
Перед початком застосування засобу уважно ознайомтесь з інструкцією.

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 mm (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 проти вошей та гнид
Ефективність засобу Паранікс® шампунь проти вошей та гнид є клінічно доведеною: його формула
подвійної дії забезпечує блокування дихальних шляхів вошей, а також зневоднення вошей та гнид.
Зручний у застосуванні, оскільки він одночасно миє волосся. Засіб не містить інсектицидів, тому
резистентність до його інгредієнтів у головних вошей не розвивається.

Як застосовувати Паранікс® шампунь проти вошей та гнид?
Все, що вам потрібно - це дотримуватись покрокової інструкції, що надається нижче:

Перевірте наявність вошей
Використовуйте густий гребінець, 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.
• Перевіряйте 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 проти вошей та гнид
Нанесіть достатню кількість Паранікс® шампуню проти вошей та гнид на сухе
волосся, уникаючи зони навколо очей. Переконайтесь в тому, що волосся і
шкіра голови повністю покриті засобом. Добре промасажуйте волосся від
коренів до кінчиків, приділяючи особливу увагу ділянці потилиці та ділянці за
вухами. Під час застосування, уникайте контакту з очима і тримайтеся подалі
від будь-якого джерела займання, не паліть.
100 ml (мл) = приблизно 4 нанесення, в залежності від довжини волосся.

Крок №2: залиште на волоссі на 10 хвилин
Залиште засіб на волоссі на 10 хвилин. Це дуже важливо для досягнення результату.

Крок №3: додайте води та змийте
Додайте на волосся води у кількості, достатній для утворення піни. Ретельно
промийте волосся. Переконайтесь, що все змито.

Крок №4: видаліть загиблих вошей та гнид
Перед сушінням дуже ретельно прочешіть волосся густим гребінцем, щоб
видалити загиблих вошей та гнид.
1. Розчешіть вологе волосся густим гребінцем.
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 волосся, 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, перекладайте на одну сторону.
7. Щоб уникнути повторного зараження, очищуйте гребінець після кожного пасма за допомогою

ватного диску та завжди розчісуйте волосся зверху донизу.

Повторіть процедуру через 7 днів
Проведіть повторну обробку через 7 днів (див. кроки 1 - 4). Це дасть впевненість у тому, що
життєвий цикл воші повністю перервано та дозволить знищити всіх вошей, які могли вийти з гнид
після першої обробки. Шампунь є цілком безпечним навіть за необхідності багаторазового
застосування, наприклад, при повторному зараженні вошами від інших осіб.

Не забудьте обробити предмети, що вас оточують
Продезінфікуйте одяг, постільну білизну, рушники та інші предмети (щітки, гребінці тощо), які були в
безпосередньому контакті з волоссям, виправши їх при температурі 60 °С. Ретельно пропилососьте
помешкання і машину, а потім викиньте вакуумний мішок. Ви також можете залишити всі предмети в
закритому пакеті протягом 2-3 днів, оскільки головні воші не можуть вижити без харчування.

Важлива інформація
Головні воші не можуть розвинути стійкість до засобу Паранікс® шампунь проти вошей та гнид, оскільки
він має нехімічний спосіб дії. Однак можливо, що особи, які пройшли лікування, можуть знову заразитися
вошами від інших осіб, які не проходили лікування (наприклад у школі). У цьому випадку Ви можете
застосовувати Паранікс® шампунь проти вошей та гнид без ризику. Ефективність лікування не зміниться.

Запобіжні заходи перед застосуванням: Не застосовуйте засіб:
• особам з алергією до будь-якого з інгредієнтів засобу
• дітям віком до 2 років.

Вагітність та період годування груддю
Період вагітності та лактації не є протипоказанням для застосування Паранікс® шампунь проти вошей

та гнид, але в цих випадках рекомендується проконсультуватися з лікарем або фармацевтом перед
застосуванням засобу.

Застереження
Уникати контакту з очима та слизовими оболонками. У випадку контакту з очима або
слизовими оболонками ретельно промити їх водою. У випадку виникнення подразнення або

появи алергічної реакції необхідно припинити застосування засобу. Якщо подразнення не проходить
необхідно проконсультуватися з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати
дітям віком до 2 років. Тільки для зовнішнього застосування. У разі випадкового проковтування слід
звернутися до лікаря. Зберігати при кімнатній температурі.

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

Умови зберігання
• Зберігати в сухому місці при кімнатній температурі.
• Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.
• Зберігати у недоступному для дітей місці.

Утилізація
Перед утилізацією промийте флакон та утилізуйте відповідно до місцевих рекомендацій щодо
поводження з відходами.
Склад
Мінеральна олія, піноутворювачі, парфум.
Медичний виріб.

ШАМПУНЬ ПРОТИ
ВОШЕЙ ТА ГНИД

Медичний виріб
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Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21,
В-8560 Wevelgem, Belgium /
Медженікс Бенелюкс НВ, Вліегвелд 21,
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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 технічному
регламенту України

Зберігати при температурі 15°C-25°C

Переробка упаковки
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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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