mosquito® 2‘si 1 arada
Bit Sıvısı kullanımı
Şişenin kullanıma hazırlanması
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1.	Şişeyi sıkıca elinizde tutun ve baş parmağınızı 1 ile işaretli nokta üzerine yerleştirin.
2.	Kapağı öne doğru bastırın. Kapak şimdi belirli bir açıda durmakta. Etken madde sıvısı açığa
çıkmaya hazırdır.
3. Şişeyi 10 saniye süreyle iyice sallayın.
4.	Kapağın ucunu kırın. Ürün şimdi kullanıma hazırdır. Ucu çöpe atmayın. Kullandıktan sonra şişeyi
bu uçla kapatın.
Kullanılması – Kuru saçlara uygulayın!
1. adım: Sıvıyı kuru saçlar üzerine dağıtın
Tedavi sırasında ense ve omuzların üzerini bir havluyla örtün. Sıvıyı kuru
saçlara bolca sürün. Saçlar ve baş derisi ürünle tamamıyla ıslanmış olmalıdır. Ürünü masaj yaparak iyice yedirin ve özellikle kulakların arkasındaki ve
ensedeki bölgeye dikkat edin. Sıvının şimdi 15 dakika (daha uzun değil) etki
etmesi beklenmelidir.
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2. adım: Saçları bit tarağıyla tarayın
Bu 15 dakikalık etki süresi içinde saçlar sıvı sayesinde kolayca taranabilir. Bu yüzden saçların etki süresi içinde bit tarağıyla taranması tavsiye olunur. Gerekli olduğunda saçlardaki
düğümlenmeyi bir fırçayla açın. Ardından şu şekilde tarayın: Saçları dörde ayırın. Her
bölümü bit tarağıyla, tutam tutam tarayın. Bu sırada baş derisine mümkün olduğu kadar
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yakın bir noktadan başlayın ve uçlara doğru tarayın. Bu şekilde saçlardaki bitleri/sirkeleri
çıkartabilirsiniz. Üzerinde bit/sirke görülmeyen her tutamı yana doğru yatırabilirsiniz. Taraktaki bütün
bitleri/sirkeleri bir pamuk parçası, bez mendil vb. ile temizleyin. Alternatif olarak saçları yıkadıktan sonra
da tarayabilirsiniz.

2‘si 1 arada Bit Sıvısı
100 ml
PZN 16362998
200 ml aile boyu olarak
da temin edilebilir
PZN 16363006

3. adım: Saçların yıkanması
Etki süresinden sonra saçları yıkayarak sıvıyı giderin. Bunun için saçları normal bir şampuanla iyice yıkayın ve ardından titizlikle durulayın.
4. adım: Tekrar kontrol
Robert Koch Enstitüsü prensip olarak her baş biti ürünü için 9 gün sonra (+/- 24 saat)
tekrar tedavi yapılmasını tavsiye etmektedir. Amacına uygun kullanıldığında mosquito®
2‘si 1 arada Bit Sıvısı ilk tedaviden sonra hemen etkilidir. Ancak ilk tedaviden 9 gün sonra
(+/- 24 saat) tekrar kontrol yapılmalıdır. Canlı bitler gördüğünüzde, yukarıda tarif edilen
tedaviyi tekrarlamanız uygundur.
Her kullanımdan önce şişeyi sallayın.

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de
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Ürünle ilgili bir kullanım videosunu ayrıca
www.mosquito-läuse.de adresinde „Service“
bölümünde veya burada bulabilirsiniz:

