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PL Linicin® Lotion – Instrukcja dla użytkownika
LINICIN® LOTION
Usuwa wszy głowowe i gnidy
Przed zastosowaniem preparatu Linicin Lotion
należy zapoznać się z treścią instrukcji dla
użytkownika.
Co to jest Linicin Lotion?
Linicin Lotion to płyn przeciwwszawiczy, który
usuwa wszy głowowe oraz hamuje rozwój gnid
(jaj wszy). Może być stosowany u dorosłych
i dzieci od 6 miesiąca życia, a także podczas
ciąży i karmienia piersią. Linicin Lotion jest
prosty w użyciu i działa w ciągu 15 minut. Jest
to nietoksyczny i bardzo łagodny płyn, oparty
na
składnikach
mających
szerokie
zastosowanie w kosmetykach i balsamach,
w tym w produktach dla dzieci. Linicin Lotion nie
jest testowany na zwierzętach.
Wszy głowowe nie nabywają oporności na
Linicin Lotion, ponieważ nie zawiera on
insektycydów, ale zabija wszy przez uduszenie.
W skład Linicin Lotion wchodzą:
1. Linicin Lotion butelka, 100 ml. Składniki
(INCI): dimethicone,
tocopheryl
acetate
(witamina E), prunus dulcis (olej migdałowy),
prunus armeniaca (olej z pestek moreli).
2. Gęsty grzebień ze stali nierdzewnej.
3. Instrukcja dla użytkownika, zawierająca
informacje o wszach głowowych oraz o tym, jak
należy stosować Linicin Lotion. Należy
zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby
móc ją ponownie przeczytać.
Czym są wszy głowowe?

W ciągu następnych 12 dni poczwarka staje się
osobnikiem dojrzałym. Pełny cykl życiowy od
gnidy do postaci dojrzałej trwa około
3 tygodnie.
Zarażenie wszami głowowymi zachodzi zwykle
w wyniku bezpośredniego kontaktu i jest często
szerzone przez dzieci podczas zabawy. Czapki,
szaliki, szczotki itp. mogą także być źródłem
zarażenia, jeśli używane są przez dzieci
wspólnie.
Jak stosować Linicin Lotion?
Należy dokładnie przestrzegać
poniższych instrukcji w celu zapewnienia
całkowitego usunięcia wszy głowowych.
1. Nałożyć Linicin Lotion na suche włosy
Przed rozpoczęciem kuracji należy umieścić
jasny ręcznik na ramionach zarażonej osoby.
Należy odkręcić małą zatyczkę na czubku
aplikatora butelki. Rozprowadzić płyn końcówką
aplikatora równomiernie na całej owłosionej
skórze głowy. Nanosić płyn od czoła w kierunku
czubka głowy. Kontynuować od czubka głowy
w dół w stronę uszu oraz od czubka głowy
w stronę karku. Rozetrzeć Linicin Lotion
dokładnie po całej powierzchni głowy oraz
włosów. Nałożyć odpowiednio dużą ilość płynu,
aby pokryć całe włosy, od skóry po końcówki.
Wymagana ilość zależy od długości i rodzaju
włosów. Leczenie średniej gęstości włosów
sięgających do ramion wymaga 30-50 ml
płynu.
2. Pozostawić Linicin Lotion na włosach
przez 15 minut.
W tym czasie wszy głowowe giną. Rozwój gnid
pod wpływem Linicin Lotion jest zahamowany
i wiele z nich może się nie wykluć. Nieaktywne
gnidy pozostają przytwierdzone do włosów.

Wszy głowowe to bezskrzydłe owady
wysysające krew. Są pasożytami żywiącymi się
ludzką krwią. Wszy głowowe oraz gnidy (jaja
wszy) są zazwyczaj znajdowane za uszami, na
linii włosów oraz na szyi, ponieważ miejsca te
są ciepłe i ciemne. Barwa owadów jest
zmienna, od piaskowej po prawie czarną. Po
wypiciu krwi stają się ciemnoczerwone.
Dojrzała wesz głowowa ma 2-4 mm długości.
Gnidy mierzą zaledwie 1 mm i są białe. Mogą
być podobne do ziarenek piasku lub łupieżu
i występują na owłosionej części głowy.

3. Zmyć Linicin Lotion przy użyciu
szamponu.
Nałożyć dużą ilość szamponu bez wody
i wetrzeć we włosy. Następnie spłukać wodą.
W razie potrzeby należy ponownie użyć
szamponu, aby uniknąć uczucia tłustości skóry
głowy. W przypadku długich włosów zaleca się
w
celu
ułatwienia
użycie
odżywki
rozczesywania.

W cyklu życiowym wszy głowowej występują
trzy stadia: gnida, poczwarka i osobnik dojrzały.
Dojrzałe samice przymocowują gnidy do
włosów przy pomocy substancji podobnej do
kleju, nie dalej niż 1 mm od skóry głowy. Gnidy
są mocno przytwierdzone do włosów, co
oznacza, że w miarę wzrostu włosa ich
odległość od skóry rośnie. Po maksymalnie
10 dniach gnida przekształca się w poczwarkę.

4. Dokładnie przeczesać mokre włosy
Należy użyć dołączonego do opakowania
grzebienia w celu usunięcia martwych wszy.
Przeczesać równomiernie każdą część włosów.
Należy zapewnić dobre oświetlenie, np. światło
słoneczne. Wypłukać lub wytrzeć grzebień po
każdym przeczesaniu włosów, aby usunąć
martwe wszy. W przypadku gnid może zajść
potrzeba usunięcia ich rękami.

Nr serii:

Należy zapoznać
się z treścią instrukcji
dla użytkownika.

Patrz “Ważne
informacje” w instrukcji
dla użytkownika.

Przechowywać w
temperaturze 2-30°C.

5. Powtórzyć kurację po 9-10 dniach
Należy powtórzyć czynności wymienione
w punktach 1-4 po 9-10 dniach, aby usunąć
kolejne pokolenia wszy. Da to pewność, że cykl
życiowy wszy głowowych został ostatecznie
przerwany, co jest istotne dla skutecznego
leczenia, mimo że Linicin Lotion hamuje rozwój
gnid.
Ważne informacje
· Jeśli zarażenie wszami głowowymi dotyczy
kilku członków rodziny, wszystkie zarażone
osoby powinny zastosować Linicin Lotion tego
samego dnia, aby uniknąć wtórnego zarażenia.
Należy użyć załączonego grzebienia, aby
sprawdzić, czy inni członkowie rodziny są
zarażeni.
· Jeśli pomiędzy pierwszą a drugą kuracją
wystąpi wtórne zarażenie (np. przez
bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wszami
głowowymi), należy ponownie zastosować
Linicin Lotion. Powtórzyć po 9-10 dniach.
Stosowanie produktu tak często, jak jest to
konieczne, jest bezpieczne.
· Linicin Lotion może być stosowany zarówno
u dorosłych, jak i u dzieci od 6 miesiąca życia.
Może być także używany podczas ciąży
i karmienia piersią.
· Linicin Lotion może powodować niewielkie
podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu
z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą
ilością wody.
· Linicin Lotion nie może być stosowany
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników. W przypadku wątpliwości przed
pierwszym zastosowaniem należy wypróbować
preparat Linicin Lotion na niewielkiej
powierzchni skóry.
· Należy zaprzestać stosowania preparatu
i skonsultować się z lekarzem w razie
wystąpienia nadwrażliwości lub alergii, lub
jakiegokolwiek
innego
działania
niepożądanego.
· Należy trzymać włosy z dala od papierosów
i innych źródeł ognia.
· Jeśli Linicin Lotion rozleje się na podłodze lub
innych powierzchniach, mogą one stać się
śliskie.
· Tylko do użytku zewnętrznego.
· Nie należy stosować preparatu Linicin Lotion
po upływie terminu ważności.
Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze
pokojowej, w miejscu bezpiecznym
i niedostępnym dla dzieci. Po zakończeniu
aplikacji należy dokładnie zakręcić małą
zatyczkę na czubku aplikatora i przechowywać
butelkę w oryginalnym pudełku tekturowym,
razem z instrukcją dla użytkownika.
Linicin jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Meda AB.
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Termin ważności:

Wytwórca:

Informacje o produkcie - Nazwa preparatu: Linicin Lotion Składniki (INCI): dimethicone, tocopheryl acetate, prunus armeniaca, prunus dulcis
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