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Hedrin płyn przeciw wszawicy 100 ml
 

Cena: 34,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Połączenie 4% roztwór dimetikonu z cyklometikonem 5.

Wskazania i działanie

Hedrin jest wyrobem medycznym zapewniającym skuteczną i nietoksyczną eliminację wszy głowy i ich jaj (gnidy). Aktywne
składniki poprzez szczelne pokrycie wszy oraz jaj blokują funkcje życiowe. Zarówno 4% dimetikon, jak i cyklometikon 5 nie są
toksyczne.

Działania niepożądane

Podczas stosowania roztworu u nielicznych osób zaobserwowano lekkie złuszczenie skóry głowy, swędzenie, podrażnienie wokół oczu.

Dawkowanie
Nanieść wystarczającą ilość płynu na skórę głowy i włosy. Hedrin rozprowadzać od cebulek aż po same końcówki włosów. Pozostawić
do wyschnięcia. Hedrin pozostawić na włosach przez 1 godzinę. Następnie umyć włosy zwykłym szamponem, spłukać obficie wodą i
wysuszyć. Zastosować ponownie po 7 dniach aby usunąć jakiekolwiek wszy, które mogą wylęgnąć się w tym czasie. Brak drugiej
aplikacji może skutkować nawrotem wszawicy. Hedrin jest bezbarwny i bezzapachowy. 25 ml roztworu wystarczy na jedną kurację u
osoby z krótkimi włosami.
Środki ostrożności:&nbsp;&nbsp;W przypadku pojawienia się wysypki skórnej lub innych objawów nadwrażliwości, należy przerwać
stosowanie roztworu Hedrin. Przemyć skórę wodą z mydłem. Jeżeli preparat przypadkowo dostanie się do oczu, przemyć obficie wodą.
Jeśli podrażnienie utrzyma się, zaleca się zasięgnąć porady lekarza. Stosowanie roztworu Hedrinu u dzieci poniżej 6 miesiąca życia
wyłącznie pod kontrolą lekarza.Synonimy związane z produktem: wszawica, wszy, zwalczanie wszy, gnida.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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