GRIECHISCH
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ PRIODERM®
Πληροφορίες για τη χρήση του PRIODERM® Cream Shampoo
Παρ’ όλη τη σε βάθος περιποίηση του σώματος και τη σχολαστική καθαριότητα, τα παιδιά και οι ενήλικες προσβάλλονται
ενίοτε από ψείρες της κεφαλής. Επομένως δεν είναι ντροπή να έχει κανείς ψείρες της κεφαλής, είναι όμως ενοχλητικό
και δυσάρεστο να τις κρατά επάνω του.
Σημαντικό για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους είναι να χρησιμοποιείται παρασκεύασμα που έχει αποδειχθεί
αποτελεσματικό και έχει χαρακτηριστεί ως καλά ανεκτό. Το PRIODERM® Cream Shampoo έχει ελεγχθεί κλινικά και
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που τίθενται για ένα σύγχρονο εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των ψειρών και της
κόνιδας (αβγά των ψειρών). Ως δραστική ουσία περιέχει μαλαθείον. Η ουσία αυτή αποτελεί πολύ δραστικό δηλητήριο
δράσης εξ επαφής για τις ψείρες και βλάπτει το νευρικό τους σύστημα. Η ταχύτητα θανάτωσης εξαρτάται από την
ποσότητα δραστικής ουσίας. Τις περισσότερες φορές η θανάτωση γίνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι ψείρες,
οι οποίες φαινομενικά επιζούν της θεραπευτικής αγωγής, έχουν βλαφτεί τόσο πολύ, ώστε δεν είναι ικανές πλέον να
πολλαπλασιαστούν και πεθαίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Οι ψείρες και η ζωντανή κόνιδα βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με το δέρμα της κεφαλής. Οι κόνιδες που προσκολλώνται
επάνω στα μαλλιά σε απόσταση μεγαλύτερη από περίπου 1 εκατοστό από το δέρμα της κεφαλής, είναι είτε άδειες είτε
νεκρές. Για το λόγο αυτό, στα άτομα με μακριά μαλλιά, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται το PRIODERM® Cream
Shampoo όπως ένα κοινό σαμπουάν μαλλιών και να σαπουνίζονται με αυτό όλα τα μαλλιά. Η θεραπευτική αγωγή θα
πρέπει κατά το δυνατόν να περιορίζεται στην περιοχή των μαλλιών που βρίσκεται κοντά στο δέρμα της κεφαλής.
Σημαντικό είναι όμως να υποβάλλεται σε εντατική θεραπευτική αγωγή όλο το τριχωτό της κεφαλής, ιδιαίτερα πίσω από
τα αυτιά και στην περιοχή του αυχένα.
Τα αβγά των ψειρών, η κόνιδα, κολλάνε επάνω στις τρίχες, ακόμα και όταν έχουν νεκρωθεί ή είναι άδεια. Ιδιαίτερα στις
λεπτές τρίχες, η νεκρωμένη κόνιδα απομακρύνεται με πολύ μεγάλη δυσκολία.
Πώς χρησιμοποιείται;
Παρακαλούμε ελέγξτε καταρχάς με τη βοήθεια μιας κοινής μαλακτικής κρέμας μαλλιών και μιας ειδικής χτένας με πολύ
λεπτά δόντια, εάν υπάρχουν «ζωντανές» ψείρες, δηλ. όχι μόνο κόνιδες, στην κεφαλή. Με τη μέθοδο αυτή οι ψείρες
γίνονται εύκολα ορατές.
Εάν βρείτε μόνο κόνιδες στα μαλλιά, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε ακόμη αντιφθειρικό σε αυτό το στάδιο (διότι έτσι
οι ψείρες αναπτύσσουν αντοχή!). Συνεχίστε τη μέθοδο ελέγχου – κατά το δυνατόν καθημερινά – και απομακρύνετε τις
κόνιδες από τα μαλλιά (και με το χέρι). Χρησιμοποιήστε φθειροκτόνο μόνο εάν βρείτε «ζωντανή» ψείρα πάνω στην
κεφαλή.
Οδηγίες χρήσης
1. Βρέξτε τα μαλλιά σας με χλιαρό νερό. Στραγγίστε το νερό που περισσεύει.
2. Η απαιτούμενη ποσότητα PRIODERM® είναι ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών μισή με μία κουταλιά της σούπας
(περίπου 15 ml).
3. Τρίψτε καλά όλο το δέρμα της κεφαλής, χωρίς να δημιουργήσετε πολύ έντονο αφρό.
4. Καλύψτε καλά με αφρό τις ρίζες των μαλλιών στο πίσω μέρος της κεφαλής και πίσω από τα αυτιά.
5. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά.
6. Ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά σας με καθαρό, χλιαρό νερό και στεγνώστε τα ελαφρά με μια πετσέτα.
7. Χτενίστε καλά τα υγρά μαλλιά σας με μια ειδική χτένα με λεπτά δόντια, έτσι ώστε να απομακρύνετε τις ψείρες και τα
αβγά τους.
8. Αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν στον αέρα (χωρίς τη χρήση θερμότητας, π.χ. πιστολάκι).
Η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 7 και μετά από 14 ημέρες (π.χ. πρώτη αγωγή το Σάββατο,
επανάληψη τα επόμενα δύο Σάββατα). Στο διάστημα ανάμεσα στις θεραπείες χτενίζετε τα μαλλιά σας με μια κοινή κρέμα
μαλλιών και την ειδική χτένα. Η ολοκληρωμένη θεραπεία εξασφαλίζεται μόνο με τις τρεις χρήσεις (0 – 7η – 14η ημέρα)
και την απομάκρυνση των αβγών.
Σημαντικές υποδείξεις
Οι ψείρες της κεφαλής μεταδίδονται μέσω άμεσης επαφής των κεφαλών, και σπανίως μέσω ανταλλαγής καπέλων,
χτενών ή άλλων αντικειμένων. Έρευνες απέδειξαν, ότι οι ψείρες δεν διακινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την κεφαλή
«οικειοθελώς». Πλέον δεν είναι απαραίτητο να πλένετε καθημερινά τα κλινοσκεπάσματα ή να τοποθετείτε τα λούτρινα
κουκλάκια για 24 ώρες στην κατάψυξη. Μην κουράζεστε άδικα! Τα χρησιμοποιημένα αντικείμενα μπορούν – αν
χρειαστεί- να πλυθούν μία φορά στους 60ºC. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα καθαρίσετε με την ηλεκτρική σκούπα ή απλά
να μην τα χρησιμοποιήσετε για 2 ημέρες. Οι ψείρες δεν πηδάνε ούτε πετάνε και δεν μεταδίδονται από κατοικίδια. Επίσης
δεν μεταδίδονται μέσω του νερού στις πισίνες. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να συγκεντρωθείτε στην περιοχή της
κεφαλής και όχι στο περιβάλλον! Εκμεταλλευτείτε το διαθέσιμο χρόνο σας για τον έλεγχο της κεφαλής και την
απομάκρυνση των κονίδων. Είναι πολύ σημαντικό να απομακρύνονται όλες, διότι έτσι εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη
θεραπεία.
Οι χτένες, οι βούρτσες και άλλα αξεσουάρ μαλλιών μπορούν να τοποθετηθούν για 10 λεπτά σε καυτό (όχι ζέον) νερό.
Τα μακριά μαλλιά συνιστάται να δένονται κατά τα διάρκεια
μιας προσβολής από ψείρες.

