Hedrin Once liquid gel
Navodilo za uporabo
Tekoči gel za odstranjevanje
naglavnih uši in gnid.

1. Kaj je Hedrin Once
in za kaj ga uporabljamo?

Izdelek lahko uporabljate za odstranjevanje uši pri
vseh družinskih članih brez predhodnega obiska pri
zdravniku. Izdelek kljub temu uporabljajte previdno,
da se dosežejo kar najboljši rezultati.

Hedrin Once odstranjuje uši in gnide. Deluje tako, da
uši fizično zaduši. Vsebuje Penetrol®, ki pomaga gelu
prodreti v gnido in jo uničiti. Hedrin Once dokazano
deluje že po enem samem nanosu. Teden dni po
uporabi vseeno dodatno preverite, da zagotovo nobena
uš ali gnida ni preživela odstranjevanja s tekočim gelom.
Če odkrijete še žive uši, lahko ponovite nanos.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti
preberite to navodilo.
• Navodilo shranite, morda ga boste še potrebovali.
• Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.
• Če opazite kateregakoli izmed neželenih učinkov,
navedenih v poglavju 4, ali druge neželene učinke,
se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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O naglavnih ušeh
• Uši se razlikujejo po velikosti glede na starost.
Dolge so lahko med 0,5 mm in 3 mm (od velikosti
natisnjene pike vse do velikosti sezamovega
semena). Uši ni vedno lahko opaziti, ker svojo barvo
lahko prilagodijo barvi okolja.
• Uši živijo blizu lasišča, kjer se hranijo s krvjo,
posledica tega je srbeče lasišče.
• Uši ne morejo skakati, leteti ali plavati, prenesejo se
lahko le z neposrednim stikom glave z glavo. To je
razlog, da uši pogosto najdemo na otroških glavah.
Kadar se pojavijo uši, je pomembno, da pregledate
lasišče vseh družinskih članov.
• Naglavne uši živijo samo v človeških laseh in ne
razlikujejo med čistimi ali umazanimi lasmi.
• Ko se uš izvali, prazna lupina (znana kot gnida)
ostane prilepljena na laseh. Gnide so popolnoma
neškodljive in jih lahko odstranite s prsti ali gostim
glavnikom.

Gel lahko varno uporabite tolikokrat, kot je potrebno,
saj uši nanj ne razvijejo odpornosti.

2. Pred uporabo Hedrin Once
Hedrin Once ne uporabljajte:
• Če ste alergični na katero od navedenih sestavin.
• Ne uporabljajte na poškodovani koži.
• Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.
Pri uporabi Hedrin Once bodite posebno pozorni na:
• Tekoči gel Hedrin Once je spolzek. Dno kadi ali kabine
za prhanje lahko ob uporabi tekočega gela ali spiranju
las postane spolzko, zato bodite previdni. Vse ostanke
gela sperite z detergentom in toplo vodo.
• Samo za zunanjo uporabo.
• Izogibajte se stiku z očmi. Če gel po nesreči pride
v stik z očmi, spirajte z veliko vode. Če draženje ne
preneha, poiščite zdravniško pomoč.
• V primeru zaužitja se čim prej posvetujte z
zdravnikom. S seboj vzemite pakiranje z izdelkom,
da pokažete kaj ste zaužili.
Uporaba med nosečnostjo in dojenjem:
Pri uporabi med nosečnostjo ali dojenjem ni
nevarnosti, da bi katera od sestavin tekočega gela
Hedrin Once povzročila neželene učinke.
Uporaba pri otrocih:
Gel je primeren za odrasle in otroke, starejše od 6
mesecev.
Vožnja in upravljanje s stroji:
Hedrin Once ne vpliva na vašo sposobnost vožnje in
upravljanja s stroji. Površina, ki je bila v stiku z gelom,
lahko postane spolzka, kar vpliva na vaš oprijem če
rok ne izperete dobro.

4. Možni neželeni učinki
3. Kako uporabljati tekoči
gel Hedrin Once
Hedrin Once je primeren za odrasle in
otroke, starejše od 6 mesecev.
Opombe:
• Tekoči gel Hedrin Once ne vsebuje
hlapnih sestavin. Kljub temu
upoštevajte običajne varnostne
ukrepe in lase vedno držite stran od
odprtega ognja.
• Ob pojavu uši pri enem od družinskih
članov preglejte še druge člane ter
istočasno odstranjujte uši in gnide pri
vseh, ki jih imajo.

Pri uporabi Hedrin Once je možno luščenje lasišča,
srbenje, rahlo draženje okrog oči in izpadanje las.
Če se pojavijo kožni izpuščaji ali drugi znaki alergije,
izdelek prenehajte uporabljati.
Kožo očistite z milom in vodo ter poiščite zdravniško
pomoč.
Če opazite katerega od navedenih ali druge
neželene učinke, prenehajte uporabljati izdelek in se
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

5. Shranjevanje

• PRED VSAKO UPORABO PLASTENKO
DOBRO PRETRESITE.

• V primeru razlitja tekočega gela Hedrin Once
obstaja nevarnost zdrsa.
• Shranjujte nedosegljivo otrokom.
• Hranite v originalnem pakiranju.
• Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
• Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti,
označenega na pakiranju.
• Po uporabi prazno ovojnino lahko reciklirate.

• Na SUHE lase enakomerno nanesite
zadostno količino gela Hedrin Once.
Prekrijte celotno lasišče in lase tako, da
so lasje PREPOJENI.

6. Dodatne informacije

NAVODILA ZA UPORABO
• Z brisačo pokrijte ramena.

• Gel vtrite v lase temeljito in
enakomerno, s prsti ali z navadnim
glavnikom, od lasnega korena do konic.
• Gel pustite delovati na laseh vsaj 15
minut (lahko tudi dlje).
• PREDEN ZMOČITE LASE, nanesite
zadostno količino šampona. Šampon
mora prekriti celotno lasišče in lase
prepojene z gelom, da lahko učinkovito
odstrani gel, ki odbija vodo. Če lase
sperete preden nanesete šampon, se gel
ne bo učinkovito odstranil.
Opomba:
Hedrin Once vsebuje sredstvo proti
penjenju, zato se šampon ne bo takoj
penil. Šampon temeljito sperite z vodo. Po
potrebi lahko nanesete balzam, izperete
in posušite lase. Če opazite, da gel ni
v celoti odstranjen, ponovite celoten
postopek. Začnite z nanašanjem šampona
na suhe lase.

Sestavine:
Tekoči gel Hedrin Once vsebuje: Dimetikon
100.000 cst 4% w/w. Dimetikon ni kemični
strup. Vsebuje tudi Penetrol® (nerolidol), PEG/PPG
dimetikon kopolimer, silika sililat.
Proizvajalec: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UK.
Kontakt: Stada d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija; siinfo@stada.com
Datum priprave navodila: julij 2016

Hedrin® in Penetrol® sta registrirani blagovni znamki
podjetja Thornton & Ross Ltd.

