طريقة استخدام شامبو القمل
2 ®mosquitoيف 1
!فاجلا رعشلا يف هب مايقلا متي  1يف mosquito® 2لمقلا وبماش مادختسا
يتم معالجة الشعر يف ثالث خطوات:
الخطوة  ١يتم توزيع الشامبو يف الشعر الجاف
يرجى منكم وضع منشفة عىل الكتفني ومؤخر العنق ،وذلك ليك ال يحدث وتتساقط قطرات من املنتج عىل جلدكم أو عىل مالبسكم.
الكمية الواجب إضفاؤها تكون متوقفة بقوة عىل طول وحجم الشعر .يجب التأكد من أن الشعر بأكمله ،مبا يشمل طول الشعر بالكامل،
قد ترشب متاما بالشامبو .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 بالشامبو .شامبو القمل 2 ®mosquitoيف  1ال يأيت
مبفعوله إال يف املوضع الذي يكون قد تم إضفائه عليه! يرجى منكم عمل ما يلزم لكفالة عدم دخول الشامبو يف العينني ،عىل سبيل املثال
ميكنكم تغطية العينني بقطعة قامش.
يتم ترك الشامبو يف الشعر بعد متشيطه 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.
شامبو القمل  2يف 1
 100مليلرت
الرقم الصيدالين املركزي 12639026
متاح أيضا بحجم عائيل  250مليلرت
الرقم الصيدالين املركزي 12639032

الخطوة  :2إزالة الشامبو عن طريق الغسل
يتم إضفاء كمية صغرية من الشامبو عىل الشعر ويتم ترغية الشامبو .بعد ذلك يتم إزالة الرغوة عن طريق الغسل مباء فاتر .يجب الحرص عىل عدم دخول الرغوة يف
العينني .يتم شطف الشعر جيدا بحيث ال يتبقى يف الشعر أي شامبو .ليس من الرضوري أن يتم معالجة الشعر بصورة الحقة بشامبو من األنواع املتداولة تجاريا.
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.
من األفضل أن تقوموا بتجفيف الشعر مبنشفة .يجب عدم استخدام جهاز تجفيف شعر .عند القيام بإجراء املعالجة يف املساء ،فريجى منكم التأكد من أن الشعر قد جف
بالكامل قبل أن تذهبوا إىل الفراش.
يتم تكرار االستخدام بكامل خطواته بعد  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 بشامبو القمل 2 ®mosquitoيف  1شامبو  +صاد للقمل .يتم 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
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