Druckfarbe: schwarz

NYDA

®

Szanowni Rodzice!
Przeczytajcie uważnie poniższą instrukcję użycia, gdyż zawiera ona istotne informacje,
które powinny być przestrzegane podczas stosowania niniejszego wyrobu medycznego.
W razie dodatkowych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Skład:
92 % dimetykon, trójglicerydy średniołańcuchowe, wosk z jojoby, substancje
zapachowe
Zastosowanie:
Preparat NYDA® stosowany jest do fizykalnego usuwania wszy (Pediculus humanus
capitis) z włosów na głowie. Prawidłowo zastosowany preparat NYDA® zwalcza dorosłe
postaci wszy, ich stadia larwalne i jaja (gnidy) już po pierwszej aplikacji.
Zasada działania:
Preparat NYDA® nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia środków insekto
bójczych. Roztwór zatyka układ oddechowy wszy, larw i gnid. To prowadzi do ich
uduszenia. Dzięki takiemu mechanizmowi u insektów nie dochodzi do wytworzenia się
odporności na jego działanie.
Przeciwwskazania:
Preparatu NYDA® nie można stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na
którykolwiek z jego składników. W razie wystąpienia ewentualnej alergicznej reakcji
skórnej należy niezwłocznie zaprzestać stosowania preparatu NYDA®.
Z uwagi na brak udokumentowanego oddziaływania, nie należy stosować preparatu
NYDA® u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 2. roku życia.
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Ostrzeżenia:
• Preparat NYDA® przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego!
•	Podczas stosowania preparatu NYDA® należy uważać aby roztwór nie miał styczności z oczami lub
błoną śluzową jamy ustnej i nosa. W razie przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, płukać je
przez 10–15 minut dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy skonsultować się
z lekarzem lub z farmaceutą.
• Należy unikać wdychania preparatu NYDA®!
•	Nie można wykluczyć wejścia preparatu NYDA® w reakcję z niektórymi środkami do pielęgnacji
i farbowania włosów!
•	Ponieważ niektóre składniki preparatu są łatwopalne, nie należy stosować preparatu NYDA®
w pobliżu otwartego ognia lub żarzących się przedmiotów (także np. suszarki do włosów)!
•	Przechowywać preparat NYDA® z dala od źródeł ciepła i ognia oraz nie palić papierosów w trakcie
jego stosowania.
•	Na przypadkowo rozlanym preparacie NYDA® można się poślizgnąć. Dlatego należy niezwłocznie
usunąć preparat z miejsca, w którym się rozlał.
Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach może dojść do skórnych reakcji alergicznych, wywołanych przez jeden ze
składników wyrobu medycznego. Objawiają się one obrzękiem, zaczerwienieniem skóry lub wysypką.
Wskazówki dotyczące użycia:
Aby zagwarantować skuteczne zwalczanie wszawicy, należy stosować się do następujących wskazówek.
Jak stosować preparat NYDA®:
Przed pierwszym użyciem zamontować załączoną pompkę dozującą na szklanej butelce. W tym celu
należy zdjąć nakrętkę z butelki i przykręcić pompkę. Podczas aplikacji zawsze trzymać butelkę w pionie,
ponieważ w innym przypadku pompka nie będzie działać właściwie. Należy pamiętać, że przy pierwszym
użyciu i po dłuższej przerwie w stosowaniu, niezbędne jest podpompowanie płynu.
Przed użyciem preparatu NYDA®:
Przed użyciem preparatu należy sprawdzić włosy na głowie każdego członka rodziny pod kątem
obecności wszy przy pomocy grzebienia NYDA®. Aby zapobiec ponownemu zarażeniu, wszystkie osoby,
u których stwierdzono obecność wszy należy poddać kuracji tego samego dnia. W przeciwnym razie
osoby, niepoddane zabiegowi mogą ponownie zarazić osoby, u których usunięto wszy. Aby rozczesać
splątane włosy, można użyć zwykłego grzebienia. Należy go jednak następnie dokładnie oczyścić.
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Instrukcja użycia preparatu NYDA

®

1. Suche włosy zwilżyć preparatem NYDA® i dokładnie go wmasować.
Suche włosy dokładnie spryskać preparatem NYDA® i wmasować roztwór, aż
pokryje on całkowicie włosy. W ten sposób wszystkie wszy, larwy i gnidy wejdą
w styczność z roztworem, a preparat NYDA® będzie mógł optymalnie zadziałać.
Niezbędna ilość preparatu zależy od gęstości i długości włosów; z reguły wystarcza
połowa zawartości butelki. Należy przy tym szczególnie dokładnie wetrzeć prepa
rat w skórę głowy u nasady włosów i za uszami, ponieważ to tam znajduje się
zwykle najwięcej wszy i gnid. Długie i szczególnie gęste włosy należy podzielić na
pasma i dopiero w nie wcierać preparat NYDA®.
2. Należy pozostawić preparat NYDA® na 1 godzinę na włosach.
Jaja wszy (gnidy) są bardzo odporne. Dlatego należy pozostawić preparat NYDA®
na 1 godzinę na włosach. Po tym czasie nie istnieje już ryzyko zarażenia się.
3. Po 1 godzinie uduszone wszy wyczesać grzebieniem dołączonym do
opakowania.
Po 1 godzinie należy dokładnie wyczesać włosy grzebieniem NYDA® i w ten
sposób usunąć uduszone wszy. Preparat NYDA® ułatwia wyczesywanie, ponieważ
jego specjalny skład sprawia, że nawet długie włosy stają się bardzo łatwe do
rozczesania.
Jak prawidłowo użyć grzebienia NYDA®?
Należy skierować grzebień napisem w stronę głowy. Podzielić włosy na cienkie
pasma. Rozczesać każde pasmo pojedynczo od nasady aż po końce, przy czym
czesanie rozpoczynać zawsze tuż przy skórze głowy. Każde rozczesane pasmo
odkładać na bok, a w międzyczasie oczyszczać grzebień chusteczką papierową.
W ten sposób zapobiega się ponownemu zarażeniu.
Ważne: Należy upewnić się, że logo na grzebieniu skierowane jest w stronę głowy.
4. Umyć włosy zwykłym szamponem.
Po 1 godzinie można zmyć preparat NYDA® zwykłym szamponem. Ewentualne
resztki roztworu pozostałe po pierwszym myciu bez problemu dają się usunąć
w trakcie kolejnego mycia włosów.
5. Kontrola dodatkowa
Po 8–10 dniach od użycia należy zawsze sprawdzić skuteczność zabiegu. Jeżeli to
konieczne, należy powtórzyć procedurę w sposób opisany powyżej. Stosowanie
preparatu NYDA® jest nieszkodliwe i może być powtarzane tak często, jak jest to
konieczne.
Co więcej należy zrobić w przypadku stwierdzenia wszawicy?
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wszy i ponownemu zarażeniu, należy sprawdzić wszystkich
członków rodziny pod kątem obecności wszy i jak najszybciej poddać ich kuracji.
Wskazówka dotycząca przechowywania:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie stosować preparatu NYDA® po upływie terminu
ważności podanego na opakowaniu.
Wyroby medyczne przechowywać w bezpiecznym miejscu! Chronić przed dziećmi!
Dystrybutor w Polsce:
SiroScan Sp. z.o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
www.nyda.pl

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Niemcy
www.nyda.com
Data zatwierdzenia instrukcji: maj 2014
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Ponieważ niektóre składniki preparatu NYDA® są łatwopalne, nie należy
stosować go w pobliżu otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu (np.
suszarka do włosów)! Preparat NYDA® przechowywać z dala od źródeł ciepła
i ognia oraz nie palić papierosów w trakcie jego stosowania.
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