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FOLHA INFORMATIVA SOBRE PRIODERM®
Informações sobre o uso de PRIODERM® Cream Shampoo
Por mais cuidadosa que seja a limpeza e a higiene corporal, tanto as crianças como os adultos são infectados por
piolhos. Por isso, não é nenhuma vergonha ter piolhos, mas sim incómodo e desagradável.
Para combater os piolhos de uma forma eficaz é importante usar um preparado que obtenha bons resultados
comprovados e que seja ser bem tolerado. PRIODERM® Cream Shampoo foi submetido a ensaios clínicos, satisfazendo
todos os requisitos de um insecticida moderno para a eliminação de piolhos e lêndeas (ovos do piolho). Contém
malation como princípio activo. Esta substância é para os piolhos um veneno de contacto muito forte , que danifica o
seu sistema nervoso. A velocidade da exterminação depende da quantidade de princípio activo. Geralmente a morte é
ocorre num período de tempo bastante curto. Os piolhos que aparentemente sobrevivem ao tratamento são de tal
modo danificados que perdem a capacidade de reprodução e morrem em poucos dias.
Os piolhos e as lêndeas vivem em contacto directo com o couro cabeludo. Os ovos que se encontram a mais de 1 cm
do couro cabeludo, aderidos ao cabelo, estão mortos ou vazios. Consequentemente, em pessoas com o cabelo
comprido não é necessário empregar PRIODERM® Cream Shampoo como um champô normal, aplicando uma grande
quantidade de espuma. O tratamento deverá limitar-se, dentro do possível, à região do cabelo situada perto da pele. É
importante tratar intensamente todas as regiões pilosas do couro cabeludo, em especial também por detrás das
orelhas e da nuca.
Os ovos dos piolhos, as lêndeas, aderem-se firmemente aos cabelos, mesmo que o seu interior esteja morto ou quando
estejam vazios. Nos cabelos finos é geralmente muito difícil desprender esses ovos.
Como se deve utilizar?
Em primeiro lugar, com uma lavagem do cabelo com bálsamo corrente e um pente de lêndeas, é necessário controlar
se existem piolhos "vivos" na cabeça, isto é, não só lêndeas. Através deste método de controlo os piolhos tornam-se
rapidamente visíveis.
Se nesta fase encontrar somente lêndeas no cabelo, não utilize ainda qualquer produto contra piolhos (deste modo
evita-se o aparecimento de resistências!). Continue a utilizar o método de controlo – se possível diariamente - e retire
as lêndeas do cabelo (também à mão). O tratamento contra os piolhos deve ser
utilizado apenas quando se encontra um piolho "vivo" no cabelo.
Aplicação
1. Humedeça o cabelo com água morna. Retire o excesso de água.
2. Dependendo do tamanho do cabelo, aplique aproximadamente meia ou uma colher de sopa de PRIODERM® (aprox.
15 ml).
3. Friccione bem o couro cabeludo de modo a não fazer espuma em excesso.
4. Cubra bem com espuma as raízes dos cabelos na base da cabeça e atrás das orelhas.
5. Deixe actuar durante 10 minutos.
6. Enxagúe bem com água morna, limpe e seque ligeiramente o cabelo com uma toalha.
7. Penteie bem os cabelos húmidos com um pente especial para lêndeas, a fim de eliminar os piolhos e as lêndeas.
8. Deixer secar o cabelo ao natural, isto é, sem utilizar ar quente, como por exemplo um secador.
Este tratamento deve ser repetido ao 7º e ao 14º dia após a primeira aplicação (por exemplo, se o primeiro tratamento
tiver sido a um sábado, os próximos deverão ser aplicados nos dois sábados seguintes). Entre os dias de tratamentos,
lave os cabelos com champô e creme normal e utilize o pente especial para lêndeas/piolhos. Só a utilização durante
três vezes (dias 0 – 7 – 14) e a remoção das lêndeas garantem um tratamento completo.
Observações importantes
O contágio dos piolhos realiza-se por contacto directo de cabeça com cabeça; em casos raros, pode acontecer quando
se usam chapéus, pentes ou objectos em contacto com o cabelo de outras pessoas. Os estudos demonstraram que os
piolhos não abandonam a cabeça "voluntariamente". Já não é necessário lavar a roupa da cama diariamente nem
meter os peluches durante 24 horas no congelador. Evite complicações! Quando necessário, lave a roupa ou os
objectos usados e laváveis uma vez a 60 ºC. Tudo o resto pode ser limpo com o aspirador ou não ser usado durante 2
dias. Os piolhos não são capazes de saltar nem de voar. Não existe o risco de contágio através de animais domésticos.
O contágio através da água de uma piscina também não é possível. Por isso, recomendamos que se concentre
exclusivamente na "cabeça" e não nos arredores! Aproveite o tempo ao seu dispor para controlar a cabeça e para
remover as lêndeas. É importante remover absolutamente todas as lêndeas; deste modo, terá a garantia de um
tratamento completo.
Os pentes, escovas e outros acessórios para o cabelo podem ser submergidos durante 10 minutos em água quente
(não a ferver).
Durante uma infestação por piolhos, deve-se apanhar os cabelos
compridos e fazer um rabo de cavalo.

