SERBISCH
УПУТСТВО УЗ ПРИОДЕРМ®
Информације за употребу ПРИОДЕРМ® крем шампона
Вашке нападају децу и одрасле упркос најбољој хигијени и највећој чистоћи. Зато није срамота да
човек има вашке, али задржати их представља оптерећење и ствара непријатан осећај.
За делотворно сузбијање вашки је важно да се примени препарат који се показао делотворним и добро
подношљивим. ПРИОДЕРМ® крем шампон је клинички испитан и испуњава све услове које треба имати
савремени инсектицид за сузбијање вашки и гњида (јајашца вашке). Садржи делотворну твар
малатион. Та супстанца је веома јак отров за вашке који при контакту уништава њихов нервни систем.
Брзина угинућа зависи од количине делотворне супстанце. Углавном ће вашке угинути за веома кратко
време. Вашке које нису угинуле након третмана су толико оштећене да се више не могу размножавати,
па ће одумрети за неколико дана.
Вашке и живе гњиде се налазе у непосредној близини коже главе. Гњиде које се налазе 1 цм од коже
главе и које су прилепљене за влас косе су мртве или празне. Код дуже косе зато није потребно да се
ПРИОДЕРМ® крем шампон употребљава као обични шампон за косу и да се густо запенуша цела коса.
Третман треба да се по могућности концентрише на део косе близу главе. Важно је да се цела кожа
главе интензивно третира, нарочито иза ушију и у пределу потиљка.
Јајашца вашки, гњиде, су чврсто прилепљене за косу и када је садржај угинуо или када су празне.
Одумрле гњиде се тешко могу да одстране, нарочито из танке косе.
Како се користи?
Молимо да помоћу обичног омекишивача за косу и чешља за одстрањивање гњида проверите да ли
има још живих ушију на глави, не само гњида. Помоћу ове методе за проверу се гњиде могу брзо да
уоче.
Ако пронађете још гњида у коци, молимо да у овом степену још не употребљавате препарат против
ушију (да бисте избегли развијање отпорности гњида!). Надаље је потребно да контролишете да ли
има ушију помоћу ове методе – ако је могуће дневно – и да уклоните гњиде из косе (ручно). Препарат
против ушију користите само ако пронађете «живе» уши на глави.
Употреба
1. Поквасите косу млаком водом. Исцедите вишак воде.
2. Зависно од типа косе нанесите од пола до једне кашике ПРИОДЕРМ®-а (око 15 мл).
3. Утрљајте га у кожу целе главе. Не пенушајте превише.
4. Почетак косе на потиљку и иза ушију добро покријте пеном.
5. Оставите да делује 10 минута.
6. Добро исперите косу чистом, млаком водом и мало је осушите пешкиром.
7. Да бисте одстранили уши и гњиде, влажну косу добро ишчешљајте чешљем за ишчешљавање
гњида.
8. Осушите косу на ваздуху (без примене топлоте, примјерице фена за косу).
Овај поступак треба да поновите 7. и 14. дана након прве употребе (нпр. прва употреба у суботу,
поновна употреба у следеће две суботе). Између третмана треба да прочешљате косу чешљем за
ишчешљавање гњида. Делотворност је гарантована само ако три пута примените третман (дан 0 – 7 –
14) и отклањате гњиде.
Важне напомене
Уши се преносе директним дотицајем главе о главу, а у ретким случајевима преко капа за главу,
чешљева за косу или других предмета. Студије су доказале да уш не ризикује «својевољно»
напуштајући главу. Више не требате да сваки дан перете постељину или да замрзавате играчке од
плиша или текстила на 24 сата. Немојте да трошите превише времена! Кориштене предмете које је
могуће прати можете да оперете на температури од 60 степени, ако је то потребно. Све остало можете
да очистите усисивачем или немојте да користите два дана. Уши не могу да скачу или лете. Ваши
кућни љубимци не могу да Вам пренесу уши. Уши се не могу пренети преко воде у базену. Зато Вам
саветујемо да се посве концентришете на главу уместо на околину! Ваше слободно време искористите
за контролисање главе и отклањање гњида. Важно је да се отклоне све гњиде, то гарантује
делотворност третмана.
Чешљеви, четке и остали предмети за косу се могу да ставе у врућу (не кључалу) воду на 10 минута.
Дуга коса треба да се веже у коњски реп за време заразе.

