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NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor de cap – dispozitiv medical
pentru tratamentul infestării cu păduchi de cap (Pediculus humanus capitis).

LA 2 A

ucide păduchii de cap în toate etapele de dezvoltare ale acestora.
ucide ouăle de păduchi
facilitează procesul de înlăturare a păduchilor și a lindinilor prin pieptănare

!

Citiți întotdeauna instrucțiunile înainte de utilizare. Pentru un tratament eficient, urmați instrucțiunile
de mai jos:
• Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizările ulterioare.
• Folosiți acest produs numai conform instrucțiunilor.
• Dacă aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
• În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.

I N F O R M A Ț I I U T I L E cu privire la păduchii de cap (Pediculus humanus capitis) și dispozitivul medical NITOLIC®.
Păduchele de cap este o insectă mică (2,0-4,7 mm),
fără aripi, cu un profil plat. Păduchii de cap au culori
variate, de la alb-galbui până la maro închis și tind să
se potrivească culorii de păr a gazdei. Păduchii se
hrănesc cu sânge uman de mai multe ori pe zi și trăiesc
în apropierea scalpului uman. Se deplasează
agățându-se de păr cu trei perechi de picioare
înzestrate cu cârlige. Păduchele adult respiră prin
7 perechi de spiracle situate pe torace și abdomen.

Eficacitate IOO%
în toate etapele de
dezvoltare a păduchilor
de cap și a ouălor.
Caracteristica cheie a acestui
dispozitiv medical, destinat tratamentului
împotriva păduchilor de cap, este răspândirea
lui rapidă și uniformă pe scalp și păr datorită
tehnologiei o-effect®.

NITOLIC® se distribuie rapid și uniform
pe scalp, acoperind complet păduchii
(tehnologia o-effect®). NITOLIC® umple
spiraclele păduchilor, asigurând astfel
eliminarea rapidă a acestora.

CICLUL DE VIAȚĂ
AL PĂDUCHELUI
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Un păduche de cap depune ouăle sale (7-10 pe zi) la baza firului de păr, aproape
de scalp (în timpul ciclului de viață un păduche poate depune până la 300 de ouă).
Aceste ouă (lindini) sunt niște puncte mici (cca. 0,8 mm), ovale, de culoare
galbenă sau maro, cu capac pe care păduchii tineri îl ridică când eclozează.
NITOLIC® a demonstrat 100% eficacitate împotriva ouălelor de păduchi prin
sufocarea și deshidratarea embrionului și oprirea dezvoltării ulterioare a acestora.
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REZISTENȚA PĂDUCHILOR
SI DISPOZITIVUL MEDICAL
NITOLIC®
Păduchii de cap au dezvoltat rezistență la insecticidele
tradiționale care acționează prin perturbarea proceselor
fiziologice, ceea ce duce la eșecul tratamentului. Blocajul
mecanic al aparatului respirator al păduchelui, conceptul pe
care se bazează NITOLIC®, elimină șansele ca păduchii să
devină rezistenți la acest tratament specific.

dezvoltarea ouălor
(3 etape)
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O femelă depune ouăle la
baza firului de păr, lângă
scalp, agățându-le foarte
bine de firul de păr.

depunerea
ouălor

între ziua
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sfârșitul
vieții naturale

Ciclul de viață al păduchelui este de cca. 40
zile, deși acesta nu poate supraviețui departe
de capul uman mai mult de 24-48 de ore.

Pieptenele NITOLIC® ajută la îndepărtarea
păduchilor și a ouălor acestora (lindini)
după tratament.

MOD DE UTILIZARE
SFATURI IMPORTANTE
Pentru a asigura eliminarea completă și a evita reinfestarea, tratamentul trebuie să fie administrat în același timp tuturor
membrilor familiei care ar putea fi infestați. Tratamentul împotriva păduchilor trebuie efectuat în condiții de iluminare foarte
bună. Este important să aplicați tratamentul de la baza spre vârful firelor de păr. Pentru un tratament eficient aplicați NITOLIC®
pe toată suprafața scalpului și părului. Aplicați mai întâi în spatele urechilor, pe ceafă, în jurul gâtului și în jurul liniei părului.
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Dacă aveți părul lung,
împărțiți părul în patru
secțiuni: din față în spate și
de la o ureche la cealaltă.

După tratament, acoperiți capul
timp de o oră cu o cască de baie.
ATENȚIE! Vă rugăm să respectați
toate recomandările și timpul de
expunere cu strictețe.
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Aplicați NITOLIC® pe păr uscat
pe întreaga suprafață a scalpului
și a părului, pornind de la baza spre
vârful părului. Aplicați mai întâi în
spatele urechilor, pe ceafă și în jurul
liniei părului.

Scoateți casca de baie și spălați-vă
pe păr cu apă și șampon.
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Aplicați o cantitate suficientă
de NITOLIC® pe păr și scalp
pentru a vă asigura că toți
păduchii și lindinile sunt
complet acoperite.
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Îndepărtați păduchii și
lindinile din păr folosind
NITOLIC® pieptăn pentru
îndepărtarea păduchilor.

!

SFATURI PRIVIND PIEPTĂNAREA
Împărțiți părul lung în secțiuni și fixați fiecare șuviță. Ridicați o șuviță mică de păr
dintr-o secțiune mai mare pentru a face scalpul vizibil. Pieptănați cu atenție
șuvița, trăgând NITOLIC® pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor cu fermitate, de la
baza spre vârful părului. Fixați șuvița pieptănată la spate. Ștergeți ouăle și lindinile de
pe NITOLIC® pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor cu un șervețel.

Dacă aveți întrebări
suplimentare, adresați-vă
medicului sau farmacistului.

INFORMAȚII IMPORTANTE
NITOLIC® a dovedit că doar o singură utilizare a acestui dispozitiv asigură 100% eficacitate în toate etapele dezvoltării păduchilor de cap, inclusiv a lindinilor, fără repetarea tratamentului.
Cel mai des infestarea cu păduchi are loc ca rezultat al contactului cu persoanele deja infestate, astfel reinfestarea poate avea loc, de exemplu, la creșă sau la școală. Așadar, este important
să se inspecteze părul de păduchi, cu atenție și în mod regulat, cel puțin odată pe săptămână.
NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor este un dispozitiv medical cu utilizare multiplă. Spre deosebire de alte produse împotriva păduchilor de cap, datorită modului
specific de acțiune, acest produs elimină posibilitatea ca păduchii de cap să devină rezistenți la tratament.
Tratamentul cu NITOLIC® duce la deshidratarea ouălor de păduchi (lindini), ce duce la producerea unui sunet ”click” în momentul strivirii acestora. Pieptănați ouăle de păduchi
(lindinile) după tratament.
Pentru mai multe informații cu privire la NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor, vă rugăm să vizitați www.nitolic.com

INFORMAȚII PRIVIND MODUL DE UTILIZARE
ATENȚIONĂRI

EFECTE ADVERSE
POSIBILE

CONTRAINDICAȚII

Folosiți numai conform instrucțiunilor, urmați îndrumările din aceste instrucțiuni.

NITOLIC® sistem este destinat exclusiv pentru uz extern. Nu aplicați pe piele taiată,
răni sau piele iritată.
Înainte de a utiliza NITOLIC®, aplicați o cantitate mică de NITOLIC® pe palmă pentru a
verifica orice reacții adverse.

Următoarele efecte adverse pot să apară:
iritație, roșeață și umflare a pielii.
În situația puțin probabilă ca aceste
simptome să apară, încetați imediat
utilizarea NITOLIC® și
contactați medicul dumneavoastră.

Nu utilizați dacă sunteți
alergic la oricare dintre
ingredinetele NITOLIC®.

Evitați pătrunderea produsului NITOLIC® în ochi, gură, nas sau gât. În caz de contact cu
ochii, clătiți ochii cu multă apă timp de 10-15 minute. Dacă iritația persistă, consultați
medicul sau farmacistul.

Nu aplicați NITOLIC® pe tăieturi,
răni sau pielea iritată.
Nu utilizați NITOLIC® după data
de expirare indicată pe ambalaj.

Utilizarea tratamentului la copii se face numai sub directa supraveghere a unui adult.
A nu se utiliza la copii
cu vârsta sub 2 ani.

Podeaua va deveni alunecoasă la contactul cu acest dispozitiv medical. Ștergeți urmele
produsului de pe podea imediat.
Acest dispozitiv medical poate reacționa cu anumite produse pentru îngrijirea și vopsirea
părului.

DETALII DESPRE ACEST DISPOZITIV MEDICAL
PĂSTRARE:
Păstrați produsul NITOLIC®
într-un loc uscat, întunecat,
la temperaturi între 5°C-40°C.
Ambalajul gol este reciclabil.
CONȚINUT:
ciclometiconă, polisorbat 80,
miristat de izopropil

Dimensiunile de ambalaj
disponibile*:
20 ml, 25 l, 30 ml, 50 ml,
100 ml, 150 ml, 200 ml,
250 ml, 300 ml, 500 ml
*Nu toate dimensiunile de ambalaj
pot fi disponibile pe anumite piețe.
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