TÜRKISCH
PRIODERM® KULLANIM KILAVUZU
PRIODERM® Krem Şampuan'ın Kullanılışına İlişkin Bilgiler
Vücut bakımı ve temizliğin özenle yapılmasına rağmen, çocuklar ve yetişkinlerde bit ortaya çıkabilir. Bu nedenle,
bitlenme utanılacak bir durum olmasa da hoş değil ve rahatsızlık vericidir.
Etkili bir mücadele için etkisini kanıtlamış ve yan etkileri olmayan bir mamulün kullanılmasında fayda vardır.
PRIODERM® kremli şampuan klinik testlerden geçmiş, bit ve sirkelere (bit yumurtaları) karşı mücadelede modern
bir haşere ilacından beklenen tüm özelliklere sahiptir. PRIODERM® etkin madde olarak Malathion içerir. Bu
madde bitlere temas ettiğinde etkisini gösteren ve bitleri, sinir sistemlerini tahrip ederek zehirleyen güçlü bir
zehirdir. Bitleri yok etme hızı kullanılan etkin madde miktarına bağlıdır. Bitlerin yok edilmesi çok kısa bir süre
içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tedavi sonucunda hayatta kalabilen bitler o denli zarar görmüş olurlar ki,
çoğalma özelliklerini yitirirler ve birkaç gün içinde ölürler.
Bitler ve canlı sirkeler kafa derisinin hemen dibinde bulunurlar. Deriden yaklaşık 1 cm kadar uzaklıkta saçlara
yapışan sirkeler ya ölüdür ya da içleri boştur. Bu yüzden saçları uzun olan kişilerin PRIODERM® Krem
Şampuanı'nı normal bir şampuan gibi kullanıp saçlarının tümünü iyice köpüklendirmelerine gerek yoktur.
Uygulanacak tedavi mümkün olduğu ölçüde kafa derisine yakın olan saç bölgesiyle sınırlı tutulmalıdır. Önemli
olan, kafa derisinde saç çıkan her yerin (özellikle kulakların arkasında ve ense bölgesinde) yoğun olarak bu
işleme tabi tutulmasıdır.
Bit yumurtaları, yani sirkeler, içleri boş da olsa ya da ölü de olsalar saçlara sımsıkı yapışırlar. Özellikle ince olan
saçların ölü sirkelerden temizlenmesi pek zor olur.
Nasıl Kullanılmalı ?
Lütfen önce piyasada bulunan herhangi bir saç kremi banyosu ve sirke tarağı yardımıyla kafanızda sadece
sirkelerin değil, "canlı" bitlerin de bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu kontrol yöntemiyle bitler hemen
görülebilir.
Saçınızda sadece sirkeye rastladıysanız, lütfen bu aşamada henüz bitlere karşı bir ilaç kullanmayın (dirençten
kaçınılması!). Kontrol yöntemini –mümkünse her gün- uygulamaya devam edin ve sirkeleri saçlarınızdan
temizleyin (elinizle de olabilir). Lütfen bit ilacını ancak ve ancak kafanızda "canlı" bir bite rastlarsanız kullanın.
Kullanılışı ?
1. Saçlarınızı ılık suyla nemlendiriniz. Saçlarınızı fazla ıslattığınız takdirde nemli kalacak kadar sıkınız.
2. Saç tipine göre takriben yarım veya bir çorba kaşığı kadar PRIODERM® kullanınız (yakl. 15 ml).
3. İlacı oğuşturarak kafa derinize iyice nüfuz ettiriniz. Fazla köpüklendirmeyiniz.
4. Köpüğü ense ve kulak arkalarını iyice yediriniz.
5. 10 dakika süreyle ilacın etki etmesini bekleyiniz.
6. Temiz ve ılık suyla iyice durulayınız ve saçlarınızı havluyla hafifçe kurulayınız.
7. Ölen bit ve sirkeleri temizlemek için, saçlarınızı nemliyken bit tarağıyla iyice tarayınız.
8. Saçlarınızı kendiliğinden (ısı etkisi olmaksızın, örn. fön gibi) kurumaya bırakınız.
Bu tedavi ilk işlemden sonraki 7. ve 14. günde tekrar edilmelidir (örn. ilk işlem Cumartesi günü yapıldıysa
sonraki her iki Cumartesi günü de tekrar edilmelidir). Tedavi günlerinin arasındaki süreçte saçlarınızı olağan bir
saç kremi banyosu ve bit/sirke tarağı ile tarayınız. Sadece ve sadece 3 kez uygulanması (Gün 0 – 7 – 14) ve
sirkelerin temizlenmesi komple bir tedaviyi garanti eder.
Önemli uyarılar
Baş bitlerinin bulaşması doğrudan bir başa-baş teması ile gerçekleşir; çok nadir durumlarda başlıkların, saç
taraklarının yada başka maddelerin değiştirilmesi veya müşterek kullanılması ile de bit bulaşabilir. Yapılan
araştırmalar bitin başı "kendiliğinden" terk etmek gibi bir riske girmediğini göstermiştir. Artık her gün yatak
çarşaflarını yıkamanız yada tüylü oyuncakları 24 saat boyunca soğutucuya koymanız gerekmemektedir. Büyük
zahmetlere ve masraflara girmeyin! Kullanılmış, yıkanabilir eşyalar – şayet gerekli ise – bir kereye mahsus 60
°C’de yıkanabilir. Geriye kalan tüm diğer eşyalar elektrik süpürgesi ile temizlenebilir veya 2 gün boyunca
kullanılmayabilir. Bitler zıplayamaz veya uçamazlar. Evcil hayvanlardan bulaşmaları da mümkün değildir. Ayrıca
havuzdaki su yoluyla nakledilmeleri de olanaksızdır. Bu nedenle size çevreye değil de tamamen başınıza
konsantre olmanızı tavsiye ederiz! Bunun için ayıracağınız zamanınızı başınızı kontrol etmek ve sirkeleri yok
etmek için kullanın. Tüm sirkelerin yok edilmesi çok önemlidir; bu, komple bir tedaviyi garanti eder.
Taraklar, fırçalar ve diğer saç alet ve edevatları 10 dakika süreyle sıcak (kaynamayan) suya konulabilir.
Bite yakalanıldığında uzun saçların toplanmazı, bağlanması tavsiye edilir.

