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Nyda preparat zwalczający wszy oraz gnidy 50 ml
 

Cena: 38,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SIROWA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Nyda w postaci aerozolu jest produktem zwalczającym wszy oraz gnidy. Cechuje się wysoką skutecznością działania.
Wystarczy użyć go tylko raz, aby pozbyć się wstydliwego problemu, jakim są wszy lub gnidy na włosach dzieci bądź osób dorosłych.
Preparat jest prosty w aplikacji i może być stosowany bez ograniczeń wiekowych – w tym również u najmłodszych niemowląt oraz u
kobiet w ciąży. Produkt jest bezpieczny w stosowaniu, a w swoim składzie nie zawiera substancji neurotoksycznych, dzięki czemu jest
dobrze tolerowany przez pacjentów.

Na co jest preparat zwalczający wszy oraz gnidy Nyda? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wszawica u dzieci i
osób dorosłych. W składzie wyrobu medycznego znajduje się 92% dimetykon, dzięki czemu skutecznie eliminuje on wszy oraz gnidy już
od pierwszego zastosowania. W składzie produktu znajduje się nie tylko składnik zwalczający wszy i gnidy, ale również substancje
ułatwiające wyczesywanie martwych pasożytów z głowy, dzięki czemu czynność ta nie wiąże się z dyskomfortem, co ma znaczenie
zwłaszcza w przypadku wszy u dzieci.

W opakowaniu znajduje się 50 ml aerozolu Nyda. W skład zestawu wchodzi również praktyczny grzebień do wyczesywania. Substancją
czynną wyrobu medycznego Nyda jest 92% dimetykon. Oprócz tego w składzie produktu znajdują się triglicerydy średniołańcuchowe
oraz wosk z jojoby, a także substancje zapachowe. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Nyda zwalczającego wszy oraz gnidy
należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy postępować zgodnie z zawartymi
w niej instrukcjami.

Jak stosować preparat zwalczający wszy oraz gnidy Nyda? Zaleca się aplikację płynu na suche włosy, co jest bardzo ważne dla
prawidłowego działania produktu. Włosy należy w całości zwilżyć preparatem Nyda, a następnie starannie wmasować go w skórę głowy
i obszar za uszami. Jeśli pacjent ma grube włosy, powinien podzielić je na mniejsze pasma i wówczas stopniowo wcierać preparat. Po
aplikacji preparat zwalczający wszy oraz gnidy Nyda należy pozostawić na włosach i głowie przez godzinę, aby skutecznie zlikwidować
wszystkie wszy i gnidy. Następnie należy skorzystać z dołączonego do zestawu grzebienia, by dokładnie wyczesać martwe pasożyty. Co
jakiś czas należy oczyszczać grzebień chusteczką higieniczną. Po dokładnym wyczesaniu włosów zaleca się umycie ich zwykłym
szamponem.
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Wyrób medyczny Nyda jest na ogół dobrze tolerowany przez pacjentów i może być stosowany również w grupach wrażliwych – w
tym u najmłodszych dzieci oraz kobiet w ciąży. Ku stosowaniu preparatu istnieją jednak pewne przeciwwskazania. Preparat
zwalczający wszy oraz gnidy Nyda nie powinien być używany przez osoby nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. W
przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu preparatu należy zaprzestać jego dalszego stosowania i
skonsultować się z lekarzem.

Skład
92% dimetykon, triglicerydy średniołańcuchowe, wosk z jojoby, substancje zapachowe

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny NYDA przeznaczony jest do zwalczania wszawicy głowy. Prawidłowo zastosowany wyrób zwalcza dorosłe
postaci wszy, ich stadia larwalne (nimfy) oraz jaja (gnidy) już po pierwszej aplikacji. Wszy nie są w stanie uodpornić się na wyrób
medyczny NYDA.
Roztwór wnika głęboko do układu oddechowego wszy, nimf i szczelnie pokrywa gnidy (jaja wszy), co powoduje ich uduszenie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Suche włosy dokładnie zwilż preparatem NYDA®, wmasuj go starannie, szczególnie przy skórze głowy i za uszami. Grube włosy
podziel na pasma i wcieraj.
Pozostaw preparat NYDA® przez godzinę, w tym czasie likwidowane są wszy oraz ich bardziej odporne jaja (gnidy).
Po 1 godzinie uduszone wszy należy wyczesać grzebieniem NYDA® dołączonym do opakowania. Grzebień co jakiś czas oczyść
chusteczką higieniczną.
Umyj włosy zwykłym szamponem by zmyć preparat

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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