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niu dla całej rodziny 
PZN 16363006

Stosowanie płynu do zwalczania wszawicy 
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Aktywuj butelkę

1. Trzymaj butelkę mocno w dłoni i umieść kciuk w punkcie 1.
2.  Popchnij nasadkę do przodu. Nasadka jest teraz ustawiona pod kątem. Płyn z substancją  

czynną jest teraz zwolniony.
3. Dokładnie potrząsaj butelką przez 10 sekund.
4.  Odłam górną część nasadki. Produkt jest teraz gotowy do użycia. Nie wyrzucaj końcówki.  

Będzie potrzebna, żeby móc ponownie zamknąć butelkę.  

Aplikacja - Stosuj na suchych włosach!

Krok 1: Rozprowadź płyn na suchych włosach
Na czas zabiegu nałóż ręcznik na szyję i ramiona. Nałóż dużą ilość płynu na 
suche włosy. Włosy i skóra głowy muszą być całkowicie zwilżone. Produkt 
dokładnie wmasuj, zwracając szczególną uwagę na okolice za uszami i 
okolice karku. Płyn musi teraz działać przez 15 minut (nie dłużej).

Krok 2: Rozczesz włosy grzebieniem do usuwania wszy
W czasie tych 15 minut działania płynu, dzięki jego użyciu włosy można łatwo rozczesać. 
Dlatego zaleca się wyczesanie włosów w czasie ekspozycji grzebieniem do usuwania 
wszy. W razie konieczności rozczesz włosy zwykłą szczotką, w celu ich rozplątania. 
Następnie wykonaj poniższe czynności: Podziel włosy na cztery części. Wyczesz każdą 
partię - pasmo po paśmie - za pomocą grzebienia do usuwania wszy. Zacznij w miarę 
możliwości jak najbliżej nasady i przeczesuj aż do końcówek. W ten sposób usuniesz wszy/gnidy. Każde 
pasmo, które jest wolne od wszy/gnid, można odłożyć na bok. Usuń wszystkie wszy/gnidy z grzebienia 
za pomocą wacika, chusteczki lub tym podobnych rzeczy. Ewentualnie możesz rozczesać włosy dopie-
ro po ich umyciu.

Krok 3: Mycie włosów
Po czasie ekspozycji spłucz płyn. W tym celu dokładnie umyj włosy dowolnym szampo-
nem i dobrze go spłucz. 

Krok 4: Ponowna kontrola
Instytut Roberta Kocha zasadniczo zaleca dla każdego preparatu do zwalczania wszawicy 
powtórzenie zabiegu po 9 dniach (+/- 24 godziny). Stosowany zgodnie z przeznacze-
niem Płyn do zwalczania wszawicy mosquito® 2w1 działa już po jednej kuracji. Jednakże 
ponowną kontrolę należy przeprowadzić 9 dni (+/- 24 godziny) po zabiegu. W przypadku 
wykrycia żywych wszy, kurację należy powtórzyć zgodnie z powyższym opisem. 

Przed każdym użyciem potrząśnij butelką.
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Film dotyczący stosowania produktu  
można również znaleźć na stronie  
www.mosquito-läuse.de w zakładce  
„Serwis” lub tutaj:


