طريقة استخدام شامبو القمل
2 ®mosquitoيف 1
تفعيل القنينة
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 -1يتم اإلمساك بالقنينة يف اليد بإحكام ويتم وضع إصبع اإلبهام عىل النقطة .1
 -2يتم ضغط الغطاء إىل األمام .الغطاء موجود اآلن يف وضع زاوي .السائل الفعال يكون اآلن قد تم تحريره.
 -3يتم رج القنينة جيدا ملدة  10ثواين.
 -4يتم كرس قمة الغطاء .املنتج اآلن جاهز لالستخدام .يجب االحتفاظ بالقمة وعدم التخلص منها .سوف يكون من الالزم بعد االنتهاء من املعالجة أن
يتم إغالق القنينة مرة أخرى.
االستخدام – يتم القيام به يف الشعر الجاف!

شامبو القمل  2يف 1
 100مليلرت
الرقم الصيدالين املركزي ۱۶۳۶۲۹۹۸
متاح أيضا بحجم عائيل  200مليلرت
الرقم الصيدالين املركزي 12639032

الخطوة  :1يتم توزيع املستحرض السائل يف الشعر الجاف
يرجى منكم أثناء املعالجة أن تضعوا منشفة عىل حول العنق والكتفني .يتم إضفاء كمية وفرية من
املستحرض السائل عىل الشعر الجاف .الشعر وفروة الرأس يلزم أن يكونا قد ترشبا متاما باملستحرض السائل.
يتم تدليك املنتج جيدا يف الشعر وفروة الرأس ،عند القيام بذلك يرجى منكم الحرص بصورة خاصة عىل أن
يكون النطاق الواقع خلف األذنني وعىل مؤخر العنق قد تم معالجته بصورة كافية .املستحرض السائل يلزم
اآلن أن يتم تركه ملدة  15دقيقة (ليس أطول من ذلك) ليأيت مبفعوله.
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الخطوة  :2متشيط الشعر مبشط قمل
أثناء مدة إتيان املفعول البالغ قدرها  15دقيقة فإن الشعر يكون من خالل املستحرض السائل قابل للتمشيط بسهولة .لهذا
السبب يكون من املوىص به أن يتم أثناء مدة إتيان املفعول متشيط الشعر مبشط قمل إلزالة القمل والصئبان .عند اللزوم يتم
متشيط الشعر بفرشاة شعر عادية ليك يتم فصل الشعر عن بعضه .بعد ذلك يتم متابعة املعالجة كام ييل :يتم تقسيم الشعر إىل
أربعة مجموعات .يتم إزالة القمل من الشعر بتمشيط كل مجموعة – خصلة بعد خصلة – مبشط القمل .عند القيام بذلك يتم
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البدء يف التمشيط بالقرب من منبت الشعر بقدر اإلمكان ويتم متشيط الشعر عىل كامل طوله حتى الوصول إىل األطراف .بهذه
الطريقة يتم التمكن من إزالة ما يوجد من قمل/صئبان .كل خصلة تكون قد أصبحت خالية من القمل/الصئبان ميكن أن يتم وضعها جانبا .يجب
الحرص عىل إزالة كل القمل/الصئبان من عىل املشط باستخدام منديل قطني أو منديل ورق أو ما شابه ذلك .بصورة بديلة ميكنكم أيضا أن تقوموا
بإزالة القمل/الصئبان بالتمشيط أوال بعد إزالة املستحرض السائل عن طريق الغسل.
الخطوة  :3إزالة املستحرض السائل من الشعر عن طريق الغسل
بعد انقضاء مدة إتيان املفعول يتم غسل الشعر إلزالة املستحرض السائل .للقيام بذلك يتم غسل الشعر جيدا بشامبو من األنواع
املتداولة تجاريا ،ويتم شطف الشعر جيدا إلزالة الشامبو من الشعر مرة أخرى.
الخطوة  :4املراجعة الالحقة
معهد روبرت كوخ يويص من حيث املبدأ فيام يتعلق بكل مستحرضات قمل الرأس بأن يتم إجراء تكرار معالجة بعد  9أيام
( 24 -/+ساعة) .عند االستخدام باألسلوب الصحيح فإن مستحرض سائل القمل  2 ®mosquitoيف  1يأيت مبفعوله بعد املعالجة
ملرة واحدة .إال أنه يجب إجراء مراجعة بعد  9أيام ( 24 -/+ساعة) بعد إجراء املعالجة .يف حالة ما إذا اكتشفتم وجود قمل حي،
عندئذ يكون من الواجب عليكم إجراء املعالجة مرة أخرى بالطريقة املنصوص عليها أعاله.
يجب رج القنينة قبل كل استخدام.

تجدون فيديو كيفية استخدام املنتج أيضا يف موقع اإلنرتنت عنوان
 www.mosquito-läuse.deتحت „ “Serviceأو هنا:
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WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

