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Druckdatum

NYDA

®

plus

Szanowni Rodzice,
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona istotne informacje, które powinny
być przestrzegane w trakcie stosowania tego wyrobu medycznego. W razie dodatkowych pytań należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja użycia

0482

Skład:
Numer serii
92 % Dimetykon, trójglicerydy średniołańcuchowe, wosk jojoba.
Wskazania:
Termin ważności
Preparat NYDA® plus jest stosowany do fizykalnego usuwania wszy (Pediculosis
capitis) z włosów na głowie. Prawidłowo zastosowany preparat NYDA® plus jest
również skuteczny wobec nimf (larw) i jaj (gnid).
Wytwórca
Sposób działania:
Preparat NYDA® plus nie zawiera żadnych neurotoksycznych środków owadobójczych. Roztwór wnika głęboko do układu oddechowego wszy, nimf (larw) i jaj
(gnid), prowadząc do ich uduszenia. Ponieważ mechanizm działania opiera się
Nie stosować w pobliżu
otwartego ognia, nie palić
na efekcie fizycznym, jest mało prawdopodobne, że u wszy rozwinie się oporność
tytoniu w trakcie
na niniejszy preparat.
stosowania.
Przeciwwskazania:
Preparatu NYDA® plus nie należy stosować u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek z jego
składników. W przypadku wystąpienia skórnych reakcji alergicznych stosowanie preparatu NYDA® plus
należy przerwać jak najszybciej.
Nie należy stosować preparatu NYDA® plus u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 2.
roku życia z uwagi na brak doświadczeń w stosowaniu preparatu w tych grupach pacjentów.
Ostrzeżenia:
• Preparat NYDA® plus jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
•	Podczas stosowania preparatu NYDA® plus należy uważać, aby roztwór nie dostał się do oczu lub nie
wszedł w kontakt z błonami śluzowymi (nosa lub garda). W razie przypadkowego kontaktu preparatu
z oczami, należy płukać je dużą ilością wody przez 10 – 15 minut. Jeśli podrażnienie się utrzymuje,
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
• Należy unikać wdychania preparatu NYDA® plus.
• Preparat NYDA® plus może reagować z niektórymi kosmetykami do pielęgnacji i koloryzacji włosów.
•	Ponieważ niektóre składniki preparatu NYDA® plus są łatwopalne, nie należy stosować go w pobliżu
otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu, w tym suszarek do włosów. Preparat NYDA® plus
należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, a w czasie stosowania preparatu nie należy palić
tytoniu.
•	Jeśli dojdzie do przypadkowego rozlania preparatu NYDA® plus, istnieje ryzyko poślizgnięcia. Dlatego
rozlany preparat należy jak najszybciej wytrzeć.
Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach składniki tego preparatu mogą wywołać skórne reakcje alergiczne. Objawiają
się one stanem zapalnym, obrzękiem, zaczerwienieniem lub wysypką.
Wskazówki stosowania:
Aby skutecznie zwalczyć wszawicę głowy, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
Jak stosować preparat NYDA® plus:
Przed pierwszym użyciem preparatu NYDA® plus należy nakręcić na butelkę dołączony aplikator. W tym
celu należy zdjąć nakrętkę z butelki i dokładnie przykręcić aplikator. Aby zamknąć butelkę po użyciu
preparatu, należy odkręcić aplikator i umieścić go z powrotem w opakowaniu, a na butelkę nałożyć
nakrętkę.
Przed zastosowaniem preparatu NYDA® plus:
Należy skontrolować włosy na głowie wszystkich członków rodziny pod kątem wszawicy za pomocą
grzebienia NYDA®. Aby zapobiec ponownemu pojawieniu się wszy, wszystkie osoby, u których
stwierdzono ich obecność należy poddać kuracji tego samego dnia. Przed zabiegiem można rozczesać
splątane włosy zwykłym grzebieniem. Grzebień ten należy po użyciu dokładnie umyć.
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Zabieg odwszawiania za pomocą preparatu NYDA® plus:
1. N
 ałóż preparat NYDA® plus na suche włosy za pomocą aplikatora
i wmasuj roztwór we włosy.
Weź butelkę z preparatem i umieść aplikator w lekko ukośnej pozycji w centralnym punkcie środkowej linii włosów. Przesuwaj ostrożnie aplikator wzdłuż
owłosionej skóry włosów kierując się do dołu.
Wskazówka: przy aplikacji na okolicę czoła i skroni zaleca się przechylenie karku,
aby nie dopuścić do kontaktu preparatu z oczami. Powtarzać procedurę do
momentu, aż całe włosy zostaną pokryte preparatem NYDA® plus.
Wmasuj roztwór we włosy aż do ich całkowitego zwilżenia roztworem. Do rozprowadzenia preparatu można
zastosować na przykład grzebień NYDA®. Da to pewność, że wszystkie wszy, nimfy (larwy) i jaja (gnidy) wejdą w
kontakt z roztworem, a produkt będzie działał z optymalną skutecznością. Potrzebna ilość preparatu NYDA® plus
jest uzależniona od grubości i długości włosów. Upewnij się, że włosy przy samej skórze oraz za uszami zostały
dokładnie pokryte preparatem NYDA® plus, gdyż są to miejsca, w których bytuje największa liczba wszy i gnid.
Pozostaw preparat NYDA® plus na włosach przez 1 godzinę.
2. N
 ie zmywaj preparatu! Pozwól, aby preparat NYDA® plus działał we
włosach przez 1 godzinę.
Jaja wszy (gnidy) są bardzo żywotne i szczególnie trudne do usunięcia. Dlatego
też należy pozostawić preparat NYDA® plus na włosach przez 1 godzinę, tak aby
nawet odporne jaja (gnidy) zostały uduszone.

3. Po 1 godzinie możesz starannie wyczesać włosy za pomocą
grzebienia NYDA®.
Po upływie godziny możesz starannie wyczesać włosy za pomocą grzebienia
NYDA®, aby usunąć uduszone wszy. Preparat NYDA® plus ułatwia wyczesywanie,
ponieważ zawiera specjalne składniki, które powodują, że nawet długie włosy
stają się bardzo łatwe do rozczesania.
Jak prawidłowo używać grzebienia NYDA®?
Rozdziel włosy na głowie na kilka części, a każdą z nich podziel na cienkie pasma.
Czesz każde pasmo osobno, rozpoczynając jak najbliżej skóry, tj. czesząc od nasady do końcówek włosów. Zepnij
razem poszczególne pasma włosów, wyczesane za pomocą grzebienia NYDA®. Przed czesaniem następnego
pasma włosów oczyść grzebień NYDA® papierową chusteczką.
Ważne: Grzebień NYDA® trzymaj tak, aby strona z napisami zwrócona była w stronę głowy.
4. Umyj włosy normalnym, komercyjnie dostępnym szamponem.
Po 1 godzinie można zmyć preparat NYDA® plus za pomocą zwykłego szamponu.
Ewentualne resztki roztworu, które pozostały na włosach po pierwszym myciu bez
problemu dają się usunąć w trakcie kolejnego mycia włosów.

5. Kontrola skuteczności zabiegu
W każdym przypadku wynik zabiegu należy sprawdzić po 8 – 10 dniach. Jeśli to
konieczne, aplikację preparatu należy powtórzyć w sposób opisany powyżej.
Zabieg z użyciem preparatu NYDA® plus jest bezpieczny i można go powtarzać
wielokrotnie.
Instrukcje dotyczące przechowywania:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.
Nie stosować preparatu NYDA® plus po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Wyroby medyczne przechowywać w bezpiecznym miejscu!
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Nie stosować w pobliżu
otwartego ognia, nie palić
tytoniu w trakcie stosowania.

Dystrybutor w Polsce:
SiroScan Sp. z.o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
www.nyda.pl

Ponieważ niektóre składniki preparatu NYDA® plus są łatwopalne, nie należy
stosować go w pobliżu otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu, w tym
suszarek do włosów. Preparat NYDA® plus należy przechowywać z dala od źródeł
ciepła, a w czasie stosowania preparatu nie należy palić tytoniu.

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Niemcy
www.nyda.com

Data zatwierdzenia instrukcji: październik 2015
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