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 شامبو 10 للقمل 100 
 مليلرت الرقم الصيدالين 

 املركزي 10415469 متاح 
 أيضا بحجم عائيل 200 
 مليلرت الرقم الصيدالين

 املركزي 10415475

 إنذار قمل – ما العمل

؟ قامئة املراجعة الخاصة بكم يف حالة الجد!

WEPA ملستلزمات الصيدليات، رشكة ذات 
مسؤولية محدودة ورشكاء، رشكة توصية

56204 هيلشايد
www.wepa-dieapothekenmarke.de

مشط قمل بعدسة تكبري 
مدمجة الرقم الصيدالين املركزي 

01873902

*

رذاذ صاد للقمل 100 
مليلرت الرقم الصيدالين 

املركزي 10834982

*

مادة تنظيف الغسيل من 
القمل 100 مليلرت الرقم 

الصيدالين املركزي 10835094

*يجب توخي الحرص عند استخدام مواد الحامية من القمل mosquito® االستخدام 
يجب دامئا قراءة امللصق ومعلومات املنتج.

*

رذاذ الوسط املحيط للقمل
150 مليلرت

الرقم الصيدالين املركزي 
15434684

 شامبو القمل 2 يف 1 
 100 مليلرت 

 الرقم الصيدالين املركزي ۱۶۳۶۲۹۹۸ 
 متاح أيضا بحجم عائيل 200 مليلرت 
الرقم الصيدالين املركزي 12639032

١- املعالجة
يتم معالجة رأس املريض يف أرسع وقت ممكن باستخدام شامبو ١٠ للقمل mosquito® med أو مستحرض سائل القمل mosquito® ٢ يف ١.

٢- األرسة
يلزم تفحص جميع أفراد األرسة بعناية للكشف عام قد يوجد من صئبان وقمل ويجب من قبيل الوقاية معالجتهم باستخدام شامبو 10 للقمل mosquito® med أو سائل القمل 

mosquito® 2 يف 1.

3- قطع املالبس واملغسوالت
ليك يتم تخليص قطع املالبس واملغسوالت من القمل يكون من الالزم أن يتم غسل املناشف وأكياس الوسادات وغريها من املغسوالت عىل درجة حرارة قدرها 60 درجة مئوية عىل األقل. 

أو ميكنكم استخدام مادة تنظيف الغسيل من القمل ®mosquito  التي تكفل تنظيف املغسوالت من القمل بالفعل اعتبارا من درجة حرارة قدرها 30 درجة مئوية! 

 ٤- الوسط املحيط
 ®mosquito لغرض إبادة ما قد يوجد فيها من قمل فإن األشياء الغري قابلة للغسل )مثل مقاعد السيارة، األريكة، حشايا الفراش، خوذة الدراجة، إلخ( يتم رشها برذاذ الوسط املحيط للقمل

وتركها حتى تجف ثم يتم تنظيفها مبكنسة كهربائية.

5- اإلعالم
يلزم إعالم رياض األطفال، املدارس وكافة األشخاص املعنيني بتلقي املخاطبات يف محيط طفلكم. بهذا ميكن الحول دون انتشار وتوسع اإلصابة القمل. 

٦- املراجعة
بعد ذلك يجب أن يتم يوميا إجراء مراجعات. يف حالة ما إذا عرثتم عىل قمل حي، فيكون من الالزم أن يتم تكرار املعالجة باستخدام مستحرض سائل القمل mosquito® 2 يف 1 أو شامبو 

10 للقمل mosquito® med عىل الفور. أيضا يف حالة عدم عثوركم عىل قمل – يكون من الالزم تكرار املعالجة بعد 7 إىل 10 أيام.

٧- الحامية
استخدام مستحرض سائل القمل mosquito® 2 يف 1 ال يجعل يف إمكانكم مكافحة اإلصابة بقمل الرأس بصورة فعالة وحسب، بل أن الشخص الذي تم معالجته يتم أيضا حاميته من 

اإلصابة بعدوى جديدة ملدة تصل إىل 3 أيام. لهذا السبب فإن املنتج ميكن أيضا أن يتم استخدامه مسبقا كإجراء وقايئ رصف للحامية من القمل.


