رذاذ صاد للقمل ®mosquito
يقي من اإلصابة بقمل الرأس – مفعول يصل إىل  12ساعة.
الرذاذ الصاد للقمل ® mosquitoميكن أن يوفر حامية ضد القمل ملدة تصل إىل  12ساعة ،وذلك طاملا مل يكن قد تم إزالته من الشعر عن طريق الغسل .الرذاذ الصاد للقمل ®mosquito
صالح لالستخدام لألطفال الذين يزيد عمرهم عن  12شهر.
املادة الفعالة
 20غرام 100/غرام ( 3535 IRإيثيل بوتيل أسيتيل أمينو بروبيونات) 2 ،غرام 100/غرام إيكاريدين
إرشادات االستعامل
الرذاذ الصاد للقمل ® mosquitoيستخدم لغرض الوقاية عند احتامل حدوث اتصال بأشخاص مصابني بالقمل (عىل سبيل املثال يف الحافلة أو القطار ،يف املدرسة أو روضة األطفال) .يتم
رش الشعر بأكمله بكمية كافية من الرذاذ الصاد للقمل ® mosquitoإىل أن يكون الشعر قد تم تغطيته بالكامل وأصبح رطبا .يتم توزيع الرذاذ عىل الشعر وفروة الرأس ،عىل سبيل املثال
باستخدام فرشاة .يرج منكم الحرص عىل االستخدام بعناية يف نطاق مؤخر العنق وخلف األذنني .يتم االنتظار حتى يكون الشعر قد جف يف الهواء املحيط أو يتم استخدام مجفف شعر
لربهة قصرية (التجفيف مبجفف الشعر بهواء ساخن وملدة طويلة يجعل املادة الفعالة تتطاير برسعة أكرب ،ومن خالل ذلك فإن مدة املفعول يتم تقصريها) .تلميح مفيد :أغطية الرأس
وياقات قطع املالبس يجب أيضا أن يتم بصورة وقائية معالجتها بالرذاذ.
املعايرة  /الكمية الالزمة
عىل حسب طول الشعر وكثافة الشعر يتم رش  15 – 5مليلرت (حوايل  90 – 30دفعة رش).
فرتة الحمل أو فرتة اإلرضاع
ال توجد أية معارف تشري إىل وجوب عدم االستخدام أثناء فرتة الحمل أو أثناء فرتة اإلرضاع .قبل اإلرضاع يجب إجراء تنظيف
جيد ملواضع الجلد التي تم معالجتها.
انتبه
•املنتج معد ومخصص فقط لالستخدام الخارجي ،يجب عدم ابتالعه أو استنشاقه.
•يجب عدم إدخال املنتج يف العينني أو األغشية املخاطية ،عند حدوث اتصال يجب شطف املوضع
املعني بالكثري من املاء ويجب استشارة طبيب.
•يتسبب يف تهيجات شديدة بالعينني.
•يجب عدم استخدامه عىل جلد مترضر أو مجروح.
•يف حالة ما إذا ابتل الشعر (غسل الشعر ،مطر) ،فيكون من الالزم إضفاء الرذاذ من جديد.
•يجب حفظه بعيدا عن متناول األطفال.
•يجب عدم استخدام املنتج إال يف أماكن جيدة التهوية ،يجب عدم استنشاق الرذاذ.
•عند لزوم استشارة طبيب يرجى منكم أخذ بطاقة بيانات املنتج معكم لتقدميها للطبيب.
•يجب حاميته من السخونة والربودة وأشعة الشمس املبارشة.
•الحاويات املفرغة متاما من البقايا يتم تسليمها مركز تجميع النفايات املمكن االنتفاع من موادها.
يجب االحرتاس عند استخدام الرذاذ الصاد  . ®mosquitoقبل االستخدام يجب دامئا قراءة بطاقة بيانات املنتج ومعلومات املنتج.

رذاذ صاد للقمل
 100مليلرت
الرقم الصيدالين املركزي 10834982

 WEPAملستلزمات الصيدليات ،رشكة ذات
مسؤولية محدودة ورشكاء ،رشكة توصية
 56204هيلشايد
www.wepa-dieapothekenmarke.de

www.mosquito-läuse.de

