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TAR BORT LÖSS OCH ÄGG
S HAMPO O

• sLäs bipacksedeln noga innan behandlingen påbörjas.

+KAM

Om huvudlöss
Huvudlusen är en liten, vinglös insekt som bara finns i hår och som lever på blod. Den har tre par ben som den använder
för att fästa vid hårstrån. En vuxen lus är 3-4 mm lång. Honan lever i 2-3 månader och producerar 200-300 ägg under
sin livstid. Äggen kläcks efter 7 dagar och blir vuxna efter 10 dagar. När lössen suger blod sprutar de in saliv i hårbotten,
vilket kan orsaka en överkänslighetsreaktion med kraftig klåda och irritation. Diagnos ställs genom undersökning av
håret, då man söker efter löss eller ägg som är lättare att upptäcka.
Om Paranix Shampoo
Paranix Shampoo har i kliniska tester visats vara en effektiv behandling mot huvudlöss. Den dubbelverkande
sammansättningen kapslar in löss och ägg så att de dör av uttorkning och kvävning. Paranix Shampoo är dessutom
enkelt att använda eftersom det på samma gång tvättar håret rent likt ett vanligt schampo. Eftersom metoden är
mekanisk, kan lössen inte utveckla resistens mot Paranix Shampoo.

Hur använder man Paranix Shampoo?
Följa anvisningarna nedan steg för steg.

Steg 4: Ta bort löss och ägg
Innan du torkar håret använder du Paranix luskam för att ta bort löss och ägg.
1 • Kamma igenom det fuktiga håret med luskammen.
2 • Dela upp håret i fyra delar: från pannan till nacken och sedan från det ena örat till det andra. Vid långt hår kan
varje del flätas.
3 • Behandla varje del av håret genom att ta fram små hårtestar i taget så att hårbottnen syns.
4 • Kamma igenom varje hårtest med start så nära hårbotten som möjligt.
5 • Använd kammen för att ta bort varje lus och ägg som hittas.
6 • Varje hårtest som är genomkammad kan föras åt sidan.
7 • För att undvika att lössen sprids, rengör kammen med en bomullstuss efter att varje hårtest behandlats och
kamma alltid från huvudets ovansida och nedåt.
Steg 5: Upprepa behandlingen 7 dagar senare
Upprepa behandlingen 7 dagar senare genom att följa steg 1 till 4 på nytt. Detta görs för att helt bryta lusens
livscykel. Eventuella löss från ägg som har kläckts sedan den första behandlingen dör. Drabbas du av löss igen kan du
upprepa behandlingen med 7 dagars mellanrum.
OBS!
Huvudlöss kan inte utveckla resistens mot Paranix Shampoo, eftersom det verkar mekaniskt genom kvävning och

uttorkning. Däremot kan behandlade personer få huvudlöss igen, genom överföring från personer som inte behandlats
(till exempel i skolan). Du kan i så fall använda Paranix Shampoo ännu en gång med samma effekt.
Försiktighetsåtgärder före användning: Använd inte produkten på:
• personer som är allergiska mot något av innehållsämnena.
• barn under 2 år.
Graviditet och amning
Gravida och ammande kan använda Paranix Shampoo men rekommenderas ändå alltid att rådfråga läkare eller apotek
innan användning.
Särskilda varningar
Endast för utvärtes bruk. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen om du råkar svälja Paranix Shampoo. Undvik kontakt
med ögonen och slemhinnor (mun, näsa). Skölj ögonen rikligt med vatten om du skulle råka få produkten i dem. Kontakta
sjukvården vid kvardröjande ögonirritation. Använd ej om du är parfymallergiker eller allergisk mot något av innehållsämnena.
Om utslag, irritation eller rodnad skulle uppkomma, avsluta behandlingen och tvätta håret med vanligt schampo.
Möjliga biverkningar
Klåda och irritation runt ögonen. Torr hårbotten, irritation och rodnad i hårbotten, på öronen eller halsen.
Förvaring
• Förvaras torrt, i rumstemperatur.
• Sista förbrukningsdatum – se förpackningen.
• Förvaras oåtkomligt för barn.
Ingredienser
Mineralolja, ytaktiva ämnen, parfym.
www.paranix.se

POISTAA TÄIT JA NIIDEN MUNAT
S HAMPO O
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• fLue pakkausselosteen ohje huolellisesti ennen käsittelyä.
Tietoa päätäistä
Päätäi on pieni, siivetön hyönteinen, joka elää ainoastaan hiuksissa ja hiuspohjassa ja käyttää ravinnokseen verta. Täillä on
3 paria jalkoja, joilla se liikkuu ja tarttuu hiuksiin. Täysikasvuinen täi on 3-4 mm pitkä. Naaras elää 2-3 kuukautta ja munii sinä
aikana 200-300 munaa (saivaretta). Munat kuoriutuvat 7 päivän kuluttua ja poikasista kehittyy aikuisia 10 päivässä. Kun
täi syö, se ruiskuttaa sylkeä hiuspohjaan. Tämä voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, kuten kovaa kutinaa ja hiuspohjan
ärsytystä. Diagnoosi varmistetaan tutkimalla huolellisesti hiukset ja etsimällä täitä tai saivareita, jotka näkyvät helpommin.
Tietoa Paranix shampoosta
Paranix Shampoo on kliinisissä tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi päätäin hoidoksi. Ainutlaatuinen koostumus
kapseloi täit ja ne kuolevat kuivumalla ja tukehtumalla. Paranix Shampoota on helppo ja kätevä käyttää, sillä se pesee
samalla hiukset puhtaiksi kuten tavallinen shampoo. Koska menetelmä on mekaaninen, täit eivät voi kehittää
vastustuskykyä Paranix Shampoolle.

Miten Paranix Shampoota käytetään?

Sinun tarvitsee vain noudattaa vaihe vaiheelta seuraavia ohjeita.
Vaihe 1: tutki onko hiuksissa tai hiuspohjassa täitä
Tutki perheenjäsenten päänahka päivittäin Paranix-täikammalla, päivänvalossa. Hoida uuden tartunnan välttämiseksi
samana päivänä kaikki, joilta päätäitä löytyy.
• Harjaa hiukset ensin kokonaan auki ja tarkista ne sitten suortuva kerrallaan.
• Tarkista hiusten juurelta, korvien takaa ja niskasta. Juuri noissa paikoissa täitä ja saivareita useimmin esiintyy.
• Puhdista kampa jokaisen hoitokerran jälkeen huolellisesti kädenlämpöisellä saippuavedellä lisätartuntojen
ehkäisemiseksi.
Vaihe 2: Levitä Paranix Shampoota
Levitä riittävä määrä Paranix Shampoota kauttaaltaan kuiviin hiuksiin. Levitä ainetta huolellisesti joka puolelle hiuksiin,
myös hiuspohjaan. Hiero ainetta huolellisesti hiuksiin ja päänahkaan ja erityisesti korvien ja niskan lähelle. Anna
Paranix Shampoon vaikuttaa 10 minuutin ajan. Tämä on tärkeää käsittelyn onnistumisen kannalta. Vältä kosketusta
silmien ja limakalvojen kanssa. Älä altista tuotetta tulenlähteille annostellessasi sitä. Tupakointi kielletty.

200 ml = riittää noin 8 käsittelyyn, riippuen hiusten pituudesta.
Vaihe 3: Lisää vettä ja pese hiukset
10 minuutin kuluttua, kastele hiuksia sen verran, että saat aikaan vaahdon. Huuhtele sitten huolellisesti Paranix
Shampoo hiuksista vedellä.
Vaihe 4: Poista täit ja saivareet
Käytä Paranix täikampaa ennen hiusten kuivaamista poistaaksesi täit ja saivareet.
1 • Kampaa kosteat hiukset tiheällä kammalla.
2 • Jaa hiukset neljään osaan: otsalta, niskasta ja kummaltakin korvalta. Jos hiukset ovat pitkät, voit palmikoida osat.
3 • Käsittele osat erottamalla niistä ohuita suortuvia, niin että hiuspohja tulee näkyviin.
4 • Kampaa jokainen suortuva aloittamalla mahdollisimman läheltä hiuspohjaa.
5 • Poista kammalla löytämäsi saivareet.
6 • Kaikki puhtaaksi käsitellyt suortuvat voit siirtää toiselle sivulle.
7 • Välttääksesi täiden leviämisen, puhdista kampa jokaisen suortuvan jälkeen vanutupolla. Kampaa aina
hiuspohjasta poispäin.
Vaihe 5: toista käsittely 7 päivän kuluttua
Toista hoito 7 päivän jälkeen seuraamalla vaiheita 1 – 4 uudelleen. Uusintakäsittely katkaisee täin elinkaaren
lopullisesti. Tämä tappaa ensimmäisen käsittelyn jälkeen mahdollisesti kuoriutuneet yksilöt. Jos saat tämän jälkeen
uudelleen täitä, voit toistaa hoidon 7 päivän kuluttua.
HUOM!
Päätäi ei voi kehittää vastustuskykyä Paranixille, koska menetelmä on mekaaninen, eli täit kuolevat tukehtumalla ja
kuivumalla. On kuitenkin mahdollista, että hoidon läpikäyneet ihmiset voivat saada päätäin uudelleen hoitamattomilta
henkilöiltä (esimerkiksi koulussa). Tällaisessa tapauksessa voit käyttää Paranix Shampoota uudelleen, se on edelleen
yhtä tehokas.
Huomattava ennen käyttöä: Älä käytä tuotetta:
• jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle.
• alle 2-vuotiaille lapsille.
Raskaus ja imetys
Paranix Shampoon käytölle raskauden tai imetyksen aikana ei ole estettä. On kuitenkin suositeltavaa varmistaa asia
omalta lääkäriltä tai neuvolasta.
Varoitukset
Vain ulkoiseen käyttöön. Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytyskeskukseen, jos Paranix Shampoota on nielty. Vältä kosketusta
silmiin ja limakalvoille (suu, nenä). Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä. Ole yhteydessä lääkäriin,
mikäli silmien ärsytys jatkuu. Älä käytä tuotetta, jos sinulla on hajusteallergia tai olet allerginen jollekin tuotteen sisältämälle
ainesosalle. Jos saat oireita, esim. ihoärsytystä tai punoitusta, lopeta tuotteen käyttö ja pese hiukset tavallisella shampoolla.
Mahdolliset sivuvaikutukset
Kutina ja ärsytys silmien ympärillä. Päänahan kuivuminen, ärsytys ja punoitus päänahassa sekä korvien tai kaulan alueella.
Säilytys
• Säilytetään kuivassa, huoneenlämmössä.
• Viimeinen käyttöpäivä – katso pakkaus.
• Säilytetään lasten ulottumattomissa.
Raaka-aineet
Mineraaliöljy, pinta-aktiiviset aineet, hajuste.
www.paranix.fi
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Steg 1: Undersök håret efter huvudlöss
Undersök varje familjemedlem noggrant med Paranix luskam, helst i dagsljus. Behandla alla drabbade samtidigt för att
undvika nya lusangrepp.
• Borsta först ut håret och undersök sedan en hårslinga i taget.
• Var särskilt noga med att undersöka hårrötter och håret bakom öronen och i nacken, då det är på dessa ställen
man oftast hittar löss och ägg.
• Rengör kammen i ljummet vatten med tvål efter varje kamning för att undvika att lössen sprids.
Steg 2: Applicera Paranix Shampoo
Applicera tillräcklig mängd Paranix Shampoo och fördela det jämnt i det torra håret. Var noggrann med att täcka hela
håret och hårbottnen. Massera in Paranix Shampoo från hårrötterna till topparna och var extra noggrann i nacken och
bakom öronen. Låt Paranix Shampoo verka i 10 minuter. Detta är viktigt för en lyckad behandling. Undvik kontakt med
ögonen och utsätt inte produkten för några antändningskällor under appliceringen. Rökning förbjuden. 200 ml = räcker
till ca 8 appliceringar, beroende på hårets längd.
Steg 3: Tillsätt vatten och tvätta håret
Efter 10 minuter, tillsätt tillräckligt med vatten i håret för att arbeta upp ett skum med händerna. Skölj sedan ur all
Paranix Shampoo noggrant med vatten.

98,5

297
98,5

100

Graviditet og amming
Gravide og ammede kan anvende Paranix Shampoo, men anbefales å rådføre seg med lege eller apotek før anvending.

FJERNER LUS OG EGG
S HAMPO O

• nLes pakningsvedlegget nøye før du starter behandlingen.

98,5

+KAM

Om hodelus
Hodelus er et lite, vingeløst insekt som kun finnes i hår og lever av blod. Den har tre par ben som den bruker til å klamre
seg fast i håret med. En voksen lus er 3-4 mm lang. Hunnen lever i 2-3 måneder og legger 200-300 egg i løpet av sitt liv.
Eggene klekkes etter 7 dager og blir voksne etter 10 dager. Når lus suger blod, sprøyter den inn spytt i hodebunnen. Dette
kan gi opphav til en overfølsomhetsreaksjon med symptomer som kløe og irritasjon. Diagnosen bekreftes ved å undersøke
håret, se etter lus eller egg som er lettere å oppdage.
Om Paranix Shampoo
Paranix Shampoo er klinisk testet og har vist seg å være en effektiv behandling mot hodelus. Den unike, dobbeltvirkende
sammensetningen kapsler inn lus og egg slik at de dør av uttørking og kvelning. Paranix Shampoo er enkel å bruke
ettersom den samtidig vasker håret rent slik en vanlig sjampo gjør. Metoden er mekanisk, lus kan derfor ikke utvikle
resistens mot Paranix Shampoo.

Spesielle advarsler
Kun for utvortes bruk. Må ikke svelges. Kontakt lege eller Giftinformasjonen dersom du skulle komme til å svelge Paranix Shampoo.
Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Skyll øynene rikelig med vann hvis du skulle være så uheldig å få produktet i dem.
Ta kontakt med lege ved vedvarende øyeirritasjon. Brukes ikke hvis du er parfymeallergiker eller allergisk mot noen av
innholdsstoffene. Hvis det skulle forekomme irritasjon eller rødhet, avslutt behandlingen og vask håret med vanlig sjampo.
Mulige bivirkninger
Kløe og tørt rundt øynene. Tørr hodebunn, irritasjon og rødhet i hodebunnen, på ørene eller halsen.
Oppbevaring
• Oppbevares tørt, i romtemperatur.
• Siste forbruksdag – se pakningen.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ingredienser
Mineralolje, overflateaktive ingredienser, parfyme.
www.paranix.no

Hvordan bruker man Paranix Shampoo?

Alt du behøver å gjøre er å følge bruksanvisningen nedenfor steg for steg.

Steg 5: Gjenta behandlingen etter 7 dager
Gjenta behandlingen 7 dager senere ved å følge steg 1 til 4 på nytt. Dette gjøres for å bryte lusens livssyklus
fullstendig. Eventuelle lus fra egg som har klekket etter den første behandlingen dør. Rammes du av lus igjen kan du
gjenta behandlingen med 7 dagers mellomrom.
OBS!
Hodelus kan ikke utvikle resistens mot Paranix Shampoo, ettersom det virker mekanisk gjennom kvelning og uttørking.
Det er likevel mulig at personer som har blitt behandlet blir smittet igjen av personer som ikke har fått behandling (for
eksempel på skolen) i tilfelle kan du bruke Paranix Shampoo igjen med samme effekt.
Forsiktighetsregler før bruk: Bruk ikke produktet på:
• personer som er allergisk mot noen av innholdsstoffene.
• barn under 2 år.

FJERNER LUS OG ÆG
S HAMPO O

Om hovedlus
Hovedlus er små insekter uden vinger, der udelukkende lever i hår og af blod. De bevæger sig ved hjælp af 3 par ben, som
de bruger til at hage sig fast i håret med. En voksen lus er 3-4 mm lang. Hunnen lever i 2-3 måneder og lægger 200-300
luseæg i sin levetid. Æggene udklækkes efter 8 dage og bliver fuldvoksne på 10 dage. Når lusene spiser, sprøjter de spyt
ned i hovedbunden. Dette kan forårsage en allergisk reaktion med kraftig kløe og irritation. Diagnosen bekræftes ved at
undersøge håret grundigt og lede efter lus eller æg, som er nemmere at se.
Om Paranix Shampoo
Paranix Shampoo er klinisk testet og har vist sig at være en effektiv behandling mod hovedlus. Den dobbeltvirkende
sammensætning indkapsler lusene og æggene, så de dør af udtørring og kvælning. Paranix Shampoo er desuden enkel
at anvende, da den samtidig vasker håret rent som almindeligt shampoo. Eftersom metoden er mekanisk, kan lusen ikke
udvikle resistens mod Paranix Shampoo.

Hvordan anvender man Paranix Shampoo?

Du skal blot følge instruktionerne nedenfor trin for trin.
Trin 1: Tjek håret for hovedlus
Undersøg hvert familiemedlem nøje med Paranix lusekam, helst i dagslys. Alle, der har hovedlus, skal behandles
samtidig for at undgå nye luseangreb.
• Red først håret og undersøg derefter en hårtot ad gangen.
• Vær speciel omhyggelig i hårrødderne, bag ørerne og i nakken. Det er ofte der, man finder lus og æg.
• Efter hver undersøgelse skal du rengøre kammen omhyggeligt i lunkent sæbevand for at undgå, at lusene spredes.
Trin 2: Applicér Paranix Shampoo
Påfør en tilstrækkelig mængde Paranix Shampoo og fordel det jævnt i tørt hår. Vær omhyggelig med at massere
shampoo ind i hele håret og hovedbunden. Massér Paranix Shampoo ind fra hårrødderne til spidserne, og vær ekstra
omhyggelig i nakken og bagved ørerne. Lad Paranix Shampoo virke i 10 minutter. Det er vigtigt for en vellykket
behandling. Undgå kontakt med øjnene, og udsæt ikke produktet for nogen antændingskilde under påføring. Rygning
forbudt. 200 ml = rækker til ca. 8 appliceringer, afhængig af hårets længde.
Trin 3: Tilsæt vand og vask håret
Efter 10 minutter, tilsæt tilstrækkelig med vand i håret for at oparbejde skum med hænderne. Skyl derefter al Paranix
Shampooen nøje ud med vand.
Trin 4: Fjern lus og æg
Før du tørrer håret, skal du bruge Paranix tættekam til at fjerne æg og lus.
1 • Kæm det fugtige hår med tættekammen.
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OBS!
Hovedlus kan ikke udvikle resistens mod Paranix Shampoo, eftersom den virker mekanisk gennem kvælning og udtørring.
Det er dog muligt, at personer, som er blevet behandlet, kan få lus igen fra andre personer, der ikke er blevet behandlet
(for eksempel i skolen). Hvis dette er tilfældet, kan du anvende Paranix Shampoo endnu en gang med samme effekt.
Forholdsregler før anvendelse: Anvend ikke produktet på:
• personer, der er allergiske over for nogle af ingredienserne.
• børn under 2 år.
Graviditet og amning
Gravide og ammende kan anvende Paranix Shampoo, men anbefales altid at kontakte lægen eller apoteket før anvendelse.

+KAM

DK Læs denne indlægsseddel grundigt før du påbegynder behandlingen.

Paranix

Trin 5: Gentag behandlingen 7 dage senere
Gentag behandlingen 7 dage senere ved at følge trin 1 til 4 på ny. Dette gøres for at bryde lusenes livscyklus helt.
Eventuelle lus fra luseæg, som er udklækket efter førtse behandling, dør. Angribes du af lus igen, kan du gentage
behandlingen med 7 dages mellemrum.

Særlige advarsler
Kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Kontakt lægen, hvis du kommer til at sluge Paranix Shampoo. Undgå kontakt med
øjne og slimhinder. Skyl med rigeligt vand, hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene. Tag kontakt med
læge ved vedvarende irritation af øjnene. Anvend ikke hvis du er allergisk over for parfume eller allergisk over for nogle
af indholdsstofferne. Hvis irritation eller udslæt skulle opstå, stop behandlingen og vask håret med almindeligt shampoo.
Mulige bivirkninger
Kløe og irritation omkring øjnene. Tør hårbund, irritation og udslæt i hovedbunden, på øjne eller hals.
Opbevaring
• Opbevares i stuetemperatur.
• Sidste anvendelsesdato – se emballagen.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
Ingredienser
Mineralolie, opskummende emner, parfume.
www.paranix.dk
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Steg 1: Undersøk håret etter hodelus
Undersøk alle familiemedlemmene grundig med Paranix lusekam, helst i dagslys. Behandle alle som har hodelus
samtidig for å unngå nye luseangrep.
• Start med å børste gjennom hele håret for å fjerne floker, deretter undersøk hårlokk for hårlokk.
• Undersøk spesielt hårrøttene, bak ørene og i nakken. Det er oftest her man finner lus og egg.
• Rengjør kammen i lunket vann med såpe etter hver kamming for å unngå spredning av lus.
Steg 2: Påfør Paranix Shampoo
Påfør tilstrekkelig mengde Paranix Shampoo og fordel det jevnt i det tørre håret. Vær nøye med å dekke hele håret og hårrøttene.
Massér inn Paranix Shampoo fra hårrøttene til tuppene og vær ekstra nøye i nakken og bak ørene. La Paranix Shampoo virke i
10 minutter. Dette er viktig for at behandlingen skal bli vellykket. Unngå kontakt med øynene og utsett ikke produktet
for antennelige kilder under påføringen. Røyking forbudt. 200 ml = er nok til ca. 8 påføringer, avhengig av hårets lengde.
Steg 3: Tilsett vann og vask håret
Etter 10 minutter, tilsett tilstrekkelig med vann i håret og opparbeid skum med hendene. Skyll så ut all Paranix Shampoo
nøye med vann.
Steg 4: Fjerner lus og egg
Før du tørker håret benytter du Paranix lusekam for å fjerne lus og egg.
1 • Kam det fuktige håret med lusekammen.
2 • Del håret i fire deler: fra pannen til nakken og fra øre til øre. Ved langt hår kan du flette hver del.
3 • Hver del behandles ved å skille ut fine lokker av håret slik at hodebunnen blir synlig.
4 • Kam hver hårlokk. Begynn så nærme hodebunnen som mulig.
5 • Fjern eggene med kammen.
6 • Hårlokker som har blitt kammet igjennom legges til siden.
7 • For å unngå overføring av lus, rengjør kammen med en bomullspad etter hver hårlokk. Kam alltid fra toppen av
hodet og ned.

2 • Inddel håret i 4 dele: fra panden om til nakken og derefter fra det ene øre til det andet. Ved langt hår kan du
flette hver del.
3 • Behandl hver del af håret ved at opdele håret i små hårtotter, så hovedbunden bliver synlig.
4 • Kæm hvert hårparti, og start så tæt på hovedbunden som muligt.
5 • Brug kammen til at fjerne alle de lus og æg, som du finder.
6 • De partier, som er gennemkæmmet, kan redes ud til den ene side.
7 • For at undgå at lusene spredes, skal du rengøre kammen med en tot vat efter hvert hårparti er behandlet og
altid kæmme nede fra hovedbunden og ud i håret.

