سائل شعر للقمل mosquito® dimeticon
إرشادات االستعامل
قبل أن تستخدموا سائل الشعر للقمل  ، mosquito® dimeticonيرجى منكم أن تقوموا بقراءة إرشادات االستعامل التالية بأكملها وبعناية تامة .عند
وجود أسئلة يرجى منكم االتصال بالطبيب أو الصيديل املعني بكم.
الرتكيب
دميتيكون ،زيت معدين
مجاالت االستخدام
سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonيستخدم لغرض املعالجة الفيزيائية لشعر الرأس عند اإلصابة بقمل الرأس .عند االستخدام بصورة صحيحة
فإنه يزيل قمل الرأس والصئبان .
مبدأ الفعالية الفيزيايئ
تركيبة املواد الفعالة يف سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonتغلق فتحات التنفس (القصبات الهوائية) الخاصة بالقمل والصئبان ،وهذا ما يؤدي
إىل اختناقها .عالوة عىل ذلك فإنه يحل طبقة الشمع الواقية املوجودة عىل درقة القملة ،وبذلك يقوم بتجفيفها.
نواهي االستعامل
•يجب عدم استخدام سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonإذا كان من املعروف أنه توجد حساسية مفرطة أو حساسية ضد املكونات .يف حالة
ما إذا وجدت يف الوقت الحارض طفوحات جلدية أو إحمرارات أو غري ذلك من ردود الفعل التحساسية ،عندئذ يرجى منكم التوقف عن املعالجة.
يجب عدم استخدام املنتج عندما تكون فروة الرأس متهيجة جدا أو بها جرح شديد.
•نويص بأن يتم استخدام سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonلألشخاص الذين يزيد عمرهم عن سنة واحدة .ال توجد أية معارف تشري إىل
وجوب عدم استخدام سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonأثناء فرتة الحمل أو أثناء فرتة اإلرضاع.
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تحذيرات
•سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonمعد ومخصص فقط لالستخدام الخارجي.
•يرجى منكم تجنب حدوث اتصال بالعينني أو باألغشية املخاطية .يف حالة ما إذا حدث ودخل سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonيف العينني ،عندئذ يجب أن يتم
شطف العينني يف الحال جيدا مباء.
•يف حالة ما إذا حدث ابتالع غري مقصود للمنتج ،عندئذ يجب عليكم أن تقوموا عىل الفور بالذهاب إىل طبيب.
•نظرا ألن بعض املكونات قابلة لالشتعال فإنه يجب عىل األشخاص الذين تم معالجة شعرهم عدم التواجد عىل مقربة من نار مكشوفة .يرجى عدم التدخني أثناء استخدام املنتج.
•ال ميكن أن يتم بصورة قطعية استبعاد أن يتفاعل سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonمع مواد عناية بالشعر أو مواد تلوين شعر فردية.
•يف حالة ما إذا حدث بصورة غري مقصودة وانسكب سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonعىل أرضية ،فإنه ميكن عندئذ أن يصبح زلقا جدا .من األفضل أن تقوموا بتنظيف
املوضع املعني عىل الفور.
•يجب حفظه بعيدا عن متناول األطفال.
استخدام سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonيتم القيام به يف الشعر الجاف.
تنبيه بشأن حفظ املنتج
يجب عدم تخزينه يف درجة حرارة تزيد عن  25درجة .بجب عدم استخدام سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonبعد انقضاء تاريخ الصالحية لالستخدام.
يتم معالجة الشعر يف ثالث خطوات:
الخطوة  :1يتم توزيع سائل الشعر يف الشعر الجاف
الكمية الواجب إضفاؤها تكون متوقفة بقوة عىل طول وحجم الشعر .يتم توزيع السائل يف الشعر الجاف وبجب التأكد من أن الشعر بأكمله ،مبا يشمل طول الشعر بالكامل ،قد ترشب
متاما بالسائل .عىل نفس الوجه يلزم أن يتم معالجة كافة مواضع فروة الرأس .يرجى منكم الحرص بصورة خاصة عىل أن يكون النطاق الواقع خلف األذنني وعىل مؤخر العنق وعىل
الصدغني قد تم تبليله بصورة كافية بسائل الشعر للقمل  . mosquito® dimeticonسائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonال يأيت مبفعوله إال يف املوضع الذي يكون قد تم إضفائه
عليه! يتم ترك السائل عىل الشعر ملدة  15دقيقة عىل األقل ،وذلك بدون تغطية الشعر (يجب عدم تغطية الشعر مبنشفة أو غطاء رأس أو ما شابه ذلك) .هذا يكون مهم جدا لتحقيق
نتيجة معالجة ناجحة.

الخطوة  :2يتم غسل الشعر بشامبو للشعر الدهني
يتم إضفاء الشامبو عىل الشعر ،وذلك بدون أن يكون قد تم قبل ذلك القيام بإزالة سائل الشعر للقمل  mosquito® dimeticonعن طريق الغسل .يتم إضافة بعض املاء إىل الشامبو،
وذلك بيك يتم توليد رغوة .يتم شطف الشعر جيدا بحيث ال يتبقى يف الشعر أي شامبو .قد يكون من الرضوري أن يتم معالجة الشعر بالشامبو عدة مرات ،وذلك ليك يتم إزالة سائل
الشعر بالكامل من الشعر.
الخطوة  :3يتم متشيط الشعر مبشط قمل
مشط القمل هو مشط خاص بأسنان ضيقة متقاربة من بعضها .يتم البدء باملشط عىل فروة الشعر مبارشة ويتم متشيط الشعر خصلة بعد خصلة .يرجى منكم أن تقوموا بعد كل متشيط
بتنظيف املشط من القمل والصئبان باستخدام منديل قطني أو منديل ورق من النوع املستخدم يف األغراض املنزلية .يجب الحرص عىل أن يكون الشعر رطب أثناء عملية إزالة القمل
بالتمشيط.
يتم تكرار االستخدام (الخطوة  ،1الخطوة  ،2الخطوة  )3بعد  10 - 7أيام!
ما هي اإلجراءات األخرى التي ينبغي عليكم اتخاذها؟
•يرجى منكم إعالم املدرسة أو منشأة رعاية األطفال أو األشخاص املعنيني بتلقي املخاطبات بأنه توجد إصابة بقمل.
•لغرض الوقاية يرجى منكم معالجة جميع أعضاء األرسة بسائل الشعر للقمل  . mosquito® dimeticonيتم غسل كافة قطع املالبس التي تم ارتدائها ومفروشات الرسير واملناشف التي
تم استخدامها عىل درجة حرارة قدرها  60درجة عىل األقل أو مبادة تنظيف الغسيل ® mosquitoالتي ميكنكم استخدامها بالفعل للغسل عىل درجة حرارة اعتبارا من  30درجة .األشياء
الغري قابلة للغسل ميكنكم معالجتها برذاذ املنسوجات ® mosquitoأو ميكنكم حفظها يف كيس بالستييك مغلق بإحكام ملدة  4أيام عىل األقل.
عموميات حول موضوع القمل
ما هي القملة؟
القملة هي حرشة بدون أجنحة ميكن أن يصل طولها إىل  3مليمرتات (أي إىل حجم رأس عود كربيت) .القمل يكون لونه ما بني الرمادي الفاتح والبني .القملة ال ميكنها القفز وال الطريان
وال السباحة ،بل أنها تستخدم بدال عن ذلك مخالب صغرية للغاية موجودة يف أقدامها الستة ،وذلك ليك تتمكن من اإلمساك بشعر املضيف وكذلك للتنقل عن طريق الزحف .القمل يفضل
االختفاء خلف األذنني وعىل مؤخر الرأس .متوسط العمر االفرتايض للقملة يبلغ  30يوما يف الشعر .أنثى القمل تضع يف كل يوم  4حتى  7بيضات أو صئبان .شكل الصئبان يشبه شكل
حبوب بيضاء مستديرة أو بيضاوية ،وعىل خالف قرش الشعر فإنها تبقى ملتصقة جيدا عىل ساق الشعرة (عىل بعد يبلغ قدره حوايل  1إىل  2سنتيمرت من فروة الرأس) .كل صؤابة تحتوي
عىل برقة تفقس بعد  7إىل  10أيام وصبح ذكر قمل صغري (أو أنثى قمل صغرية) .القمل يكتمل منوه بعد  7إىل  10أيام .القمل يعض يف فروة الرأس ليك يقوم مبص دم .أثناء عملية أخذ
الغذاء فإن القمل يقوم بحقن لعاب يف فروة الرأس ،وهذا ما يتسبب يف حكة .الهرش ميكن أن يؤدي إىل تفاقم رد الفعل.
كيف يصاب اإلنسان بالقمل؟
القمل يتم نقله بصورة أساسية من رأس إىل رأس ،وذلك إما من خالل االتصال املبارش أو من خالل قطع مالبس مثل قبعات ،شاالت  ،سرتات وما إىل ذلك .يف غالبية األحوال فإن األطفال
يكونون هم املصابني ،وذلك ألنهم عند اللعب كثريا ما يجلسون عىل مقربة شديدة من بعضهم .القمل ال يعد داللة تشري إىل وجود نظافة صحية سيئة – بل العكس هو الصحيح ،وذلك
نظرا ألن القمل يفضل الشعر النظيف الطبيعي.
كيف ميكن التعرف عىل وجود قمل أو صئبان ؟
ميكن عىل األفضل التعرف عىل وجود قمل يف الشعر الجاف .يتم متشيط الشعر (بقدر اإلمكان باستخدام مشط قمل) عىل فرخ ورق أبيض .إذا كان يوجد قمل ،فسوف تسقط عدة قمالت
عىل الورقة .للكشف عن وجود صئبان يتم تفحص الشعر بالقرب من فروة الرأس ،وعىل وجه الخصوص يف الشعر املوجود خلف األذنني وعىل مؤخر الرأس .يرجى منكم أال تنسوا أن
تقوموا بتنظيف املشط بعد ذلك ،وذلك ملنع حدوث إصابة من جديد .إذا عرثتم عىل قمل أو عىل صئبان فيكون عليكم البدء عىل الفور يف معالجة كافة أعضاء األرسة.
تنبيه بشأن التخلص من املنتج
الحاويات املفرغة متاما من البقايا يتم تسليمها مركز تجميع النفايات املمكن االنتفاع من موادها.
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