Hedrin Treat & Go® a fejtetvek és serkék leküzdésére!
Ezzel a készítménnyel orvosi segítség nélkül kezelheti családját fejtetű ellen, de a hatékony eredmény érdekében körültekintően
kell használni.
Mielőtt elkezdené alkalmazni a készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi terméktájékoztatót.
Tartsa meg a terméktájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.
Ha bármilyen mellékhatást vagy az itt felsoroltakon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.
A terméktájékoztató tartalma:
1. M
 ilyen típusú készítmény a Hedrin Treat & Go ®, és milyen tünetek esetén alkalmazható?
2. T
 udnivalók a Hedrin Treat & Go ® alkalmazása előtt.
3. H
 ogyan kell alkalmazni a Hedrin Treat & Go ® készítményt?
4. Lehetséges mellékhatások.
5. H
 ogyan kell a Hedrin Treat & Go ® készítményt tárolni?
6. További információk.
Tudnivalók a fejtetűről
A fejtetű korától függően változó méretű lehet. Hossza ½ mm (egy nyomtatott pont mérete) és 3 mm (egy szezámmag mérete)
között változhat. A fejtetűt nehéz észrevenni, mert képes arra, hogy a színét a környezetének megfelelően változtassa. Az élő
fejtetű a hajas fejbőr közelében található és a vérből táplálkozik; ez a hajas fejbőr viszketését okozhatja. A fejtetű nem képes
ugrálni, repülni vagy úszni, kizárólag a fejek közvetlen érintkezése útján képes terjedni. Ez az oka annak, hogy gyakran előfordul
kisgyermekeknél, s ezért fontos az összes családtag ellenőrzése, ha valakinél megtalálható az élősködő. A fejtetű kizárólag embereken él. Jelenléte nem függ össze a haj tisztaságával vagy szennyezettségével. A nőstény tetű naponta 3-5 petét rak, melyek
7 nap után kelnek ki. Ezért fontos a kezelés megismétlése 7 nap után, biztosítva, hogy az első alkalmazás óta kikelt tetvek is
elpusztuljanak. Miután a tetű kikelt, az üres tok (néha serkének is nevezik) a hajtőhöz tapadva a hajban marad. A serkék teljesen
ártalmatlanok, ujjal vagy sűrű fogazású fésűvel eltávolíthatók.
1. Milyen típusú készítmény a Hedrin Treat & Go®, és milyen tünetek esetén alkalmazható?
A Hedrin Treat & Go ® egyszerűen és gyorsan alkalmazható módszer a fejtetvek és petéik elpusztítására. Könnyű, nem ragacsos
hajpakolás, amely gyorsan és könnyen eloszlik a hajon. Nincs rossz szaga, bőrbarát és nem tartalmaz allergén anyagokat.
2. Tudnivalók a Hedrin Treat & Go® alkalmazása előtt:
Ne alkalmazza a Hedrin Treat & Go ® készítményt, ha a felsorolt összetevők bármelyikére érzékeny. A Hedrin Treat & Go ® alkalmazásakor fokozott körültekintéssel járjon el: Külsőleg használja! Ne alkalmazza sérült bőrön. Ügyeljen arra, hogy a pakolás a
szembe ne kerüljön. Ha véletlenül a szembe kerül, öblítse ki vízzel. Ha az irritáció nem múlik, forduljon orvoshoz.
Ha a Hedrin Treat & Go ® spray változatát használja, ne permetezze azt az arcra, és ne lélegezze be.
Alkalmazás terhesség és szoptatás idején:
A Hedrin Treat & Go ® valószínűleg semmilyen káros hatást nem fejt ki, ha terhesség vagy szoptatás ideje alatt alkalmazzák.
Alkalmazása gyermekeknél:
6 hónaposnál fiatalabb gyermekeknél a kezelés kizárólag orvosi felügyelet mellett végezhető.
A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre.
A Hedrin Treat & Go ® nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.
3. Hogyan kell alkalmazni a Hedrin Treat & Go® készítményt?
A Hedrin Treat & Go ® felnőtteknél és 6 hónapos vagy annál idősebb gyermekeknél alkalmazható.
Megjegyzés:
Ha egy családtagnál tetvesség alakul ki, a többi családtagot is ellenőrizni kell, és egyidejűleg minden fertőzött családtagot
kezelni kell. Az Hedrin® kizárólag külsőleg alkalmazható. A Hedrin Treat & Go ® készítmény nem tartalmaz illékony összetevőket,
azonban a szokásos biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani. A kezelt hajat nyílt lángtól távol kell tartani.
1. Vigye fel a pakolást a száraz hajra, a csomagoláson olvasható utasításoknak megfelelően. Használat előtt alaposan rázza fel
a tartályt, majd vigye fel a készítményt a hajra a hajtőtől egészen a hajvégekig. Ügyeljen arra, hogy szembe és arcra ne kerüljön, és ne lélegezze be az oldatot. Egy kefe vagy fésű segítségével bele is dolgozhatja a pakolást a hajba, a hajtőtől egészen a
hajvégekig.
2. Hagyja a hajat a levegőn megszáradni (vagy használhat hajszárítót is, ha szeretne), ezután végezheti napi teendőit. A készítményt éjszakára is a hajon maradhat. A Hedrin Treat & Go® pakolásnak legalább 8 órán át a hajon kell maradnia.
3. Majd Öblítse ki vagy samponnal mossa meg a haját. Érezni fogja, hogy a készítmény könnyen kimosható a hajból.
4. 7 nap elteltével ismételje meg ezeket az egyszerű lépéseket.
Ha véletlenül lenyeli a pakolást, mihamarabb forduljon orvoshoz. Vigye magával a készítmény dobozát, hogy meg tudja mutatni,
melyik készítményt nyelte le.

4. Lehetséges mellékhatások:
A Hedrin Treat & Go ® készítmény használók többsége nem észlel mellékhatásokat. Az ismert mellékhatások rendszerint enyhék
és általában röviddel az első alkalmazás után jelentkeznek: Bizsergő érzés vagy viszketés a hajas fejbőrön. Hideg- vagy meleg
érzet az alkalmazás helyén. Ha véletlenül a szembe kerül, irritációt okozhat. Ha bármelyik mellékhatás súlyossá válik, vagy olyan
mellékhatást észlel, amely a fenti felsorolásban nem szerepel, hagyja abba a készítmény alkalmazását és forduljon orvoshoz
vagy gyógyszerészhez. Ne használja tovább a Hedrin Treat & Go ® készítményt, ha bőrkiütés vagy az allergia jelei mutatkoznak.
Mossa le a bőrt enyhe szappanos vízzel és forduljon orvoshoz.
5. Hogyan kell a Hedrin Treat & Go® készítményt tárolni?
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!
Az eredeti dobozban tárolandó. Legfeljebb 25 °C-on, hűvös helyen tárolandó. A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne használja. Használat után a kiürült csomagolás újrahasznosítható.
6. További információk:
Mit tartalmaz a Hedrin Treat & Go ®: A Hedrin Treat & Go ® hatóanyaga: Oktán-1, 2-diol (Activdiol®). Az oktán-1,2-diol nem vegyi
méreg. Egy olyan fizikai folyamat útján fejti ki hatását, amellyel hatékonyan károsítja a tetű kültakaróját, és következtében az
kiszárad és elpusztul.
Egyéb összetevők:
PEG-6-kaprilsav/kaprinsav-gliceridek és víz.
Gyártó: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, Egyesült Királyság.
Forgalmazó: Ceumed Kft.
1007 Budapest, Margitsziget Grand H . IV/6
Európai szabadalom: EP 1377162
A Hedrin Treat & Go ® és az Activdiol® a Thornton & Ross Ltd. védjegyei.
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