
Használati útmutató

Tisztelt Szülők!

Kérjük, figyelmesen olvassák el ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz, amelyeket 
ennek az orvostechnikai eszköznek a használata során figyelembe kell venniük. Ha bármilyen kérdésük 
van, kérjük, forduljanak a kezelőorvosukhoz vagy a gyógyszerészükhöz.

Hatóanyagok:
Dimetikon (92 %, nagy és kis viszkozitású), közepes láncú trigliceridek, jojoba viasz, illatanyagok

Felhasználási terület:
A NYDA® express a hajas fejbőr fejtetű fertőzésének (pediculosis capitis) fizikai kezelésére alkalmazandó.  
A utasításoknak megfelelően alkalmazott NYDA® express a serkék és peték ellen is hatékony.

Hatásmechanizmus:
Az oldat mélyen bejut a tetű, a serkék és a peték légzőrendszerébe, és azok fulladását eredményezi. 

Ellenjavallatok:
A NYDA® express nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival szembeni túlérzékenység esetén.  
Amennyiben allergiás reakciók alakulnak ki, a NYDA® express kezelést azonnal abba kell hagyni.

Figyelmeztetés:
•  A NYDA® express kizárólag külsőleges alkalmazásra szolgál. 
•  A NYDA® express alkalmazása során ügyelni kell arra, hogy az oldat szembe vagy nyálkahártyákra  

(száj és orr) ne kerüljön. Ha az oldat véletlenül a szembe kerül, akkor 10 –15 percen át bő vízzel ki  
kell öblíteni. Ha az irritáció nem múlik, kérjük, forduljon kezelőorvosához vagy a gyógyszerészéhez.

• A NYDA® express belélegzése kerülendő.
• A NYDA® express reakcióba léphet bizonyos hajápoló termékekkel és hajszínező anyagokkal. 
•  Mivel bizonyos összetevők tűzveszélyesek, a NYDA® express nem alkalmazható nyílt láng vagy  

hőforrások közelében. A NYDA® express gyúlékony anyagoktól távol tartandó, és a kezelés alatt  
dohányozni tilos. 

•  Ha a NYDA® express véletlenül kiömlik, fennáll a csúszás veszélye. Ezért a kiömlött folyadékot azonnal 
fel kell törölni.

Mellékhatások:
A termék valamelyik hatóanyaga ritka esetekben allergiás reakciókat válthat ki. 

Bizonyos betegcsoportokban figyelembe veendő szempontok: 
A NYDA® express bármely életkorban, valamint terhesség és szoptatás alatt is alkalmazható.

Használati utasítás:
A fejtetű fertőzés sikeres kezelése érdekében kövesse ezeket az utasításokat.
A NYDA® express első alkalmazása előtt a mellékelt adagolópumpát rá kell csavarni az üvegpalackra.  
Ehhez vegye le a csavaros kupakot a palackról, és szorosan csavarja rá az adagolópumpát. A permetező- 
palackot mindig álló helyzetben tartsa, máskülönben a pumpa nem működik megfelelően. Felhívjuk 
figyelmét, hogy az első felhasználáskor, vagy ha hosszabb ideig nem használják, a pumpát néhány  
lenyomással fel kell tölteni. Ha az adagolópumpát külön szeretné tárolni, javasoljuk, hogy ürítse ki, és 
alaposan törölje át egy száraz ruhával.

Tudnivalók a NYDA® express kezelés előtt:
A NYDA® express fejtetű kezelő fésűvel vizsgálja át az összes családtag hajas fejbőrét.
Minden olyan személyt, akinél fejtetűt talál lehetőleg egyszerre kezeljen, az ismételt fertőzés  
elkerüléséhez. A kezelés előtt normál fésűvel fésülje ki a hajat. Ezt a fésűt használat után alaposan meg 
kell tisztítani.

Kezelés a NYDA® express termékkel:
Javasoljuk, hogy a NYDA® express termékkel való kezeléshez tegyen egy törülközőt a vállra és nyakra  
a haj alá. 

Druckfarbe: schwarz

NYDA®
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227900024/1

Forgalmazza: 
Parma Produkt Gyógyszergyártó Kft.
1145 Budapest
Uzsoki u. 36/a.

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt
Németország
Tel.: +49 (0)4826 59-0
Fax: +49 (0)4826 59-109
Honlap: www.pohl-boskamp.com
E-mail: info@pohl-boskamp.de

A tájékoztató dátuma: 2018. szeptemberében

A NYDA® express terméket száraz hajon kell alkalmazni.

1. Alaposan permetezze rá a NYDA® express oldatot a száraz hajra.
A teljes hajfelületre permetezze rá gondosan a NYDA® express oldatot. A NYDA® 
express szükséges mennyiségét a haj vastagsága és hossza határozza meg. 
Ügyeljen arra, hogy a fejbőrhöz közeli és fül mögötti hajterületek különösen 
alaposan be legyenek fedve NYDA® express oldattal, mert a legtöbb tetű és  
a serke ezeken a helyeken található. A hosszú és vastagszálú haj kezelését úgy 
végezze, hogy vékony tincsekre szedi szét.

2.  Masszírozza be a NYDA® express oldatot a hajba, és hagyja a hajon hatni 
10 percen át.

Addig masszírozza be az oldatot, amíg a haj egésze át nem nedvesedik. Így  
biztosítja, hogy minden tetű, serke és pete érintkezésbe kerül az oldattal, és  
a készítmény kifejtheti az optimális hatását. Ezért a NYDA® express oldatot  
legalább 10 percig a hajon kell hagyni. A NYDA® express első alkalmazása után 
már nem áll fenn tovább a fertőzés veszélye.

3. 10 perc elteltével a tetűfésűvel gondosan fésülje ki a hajat.
Miután a NYDA® express oldatot legalább 10 percig a hajon hagyta, a tetű- 
fésűvel az elpusztult tetveket gondosan kifésülheti a hajból. Ehhez tartsa a fésűt 
a betűs részével a fej felé. Válassza el a hajat több részre, és minden részt  
szedjen szét vékony tincsekre. Minden tincset külön fésüljön ki, a hajas fejbőrhöz 
a lehető legközelebb kiindulva, azaz a haj gyökerétől a végéig haladva. A fésűvel 
már kezelt tincseket csatolja vissza, és mielőtt tovább folytatná a kezelést, egy 
papírzsebkendővel törölje le a fésűt.
Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fésűt a betűs részével a fej felé tartsa.
A NYDA® express megkönnyíti a fésülést, mert olyan különleges összetevőket 
tartalmaz, amelyek hatására még a hosszú és vastag hajat is nagyon könnyű 
fésülni. 

4. Mossa meg a hajat a boltokban kapható normál samponnal.
A kifésülés után a NYDA® express oldat az egyébként is használt samponnal  
kimosható. Az első mosás után visszamaradó oldatmaradvány egy második 
mosással könnyen eltávolítható.

5. A kezelés ellenőrzése
A hajat 8 – 10 nap elteltével mindig újra kell ellenőrizni. Szükség esetén 
a készítmény alkalmazását meg kell ismételni a fent leírt módon. A NYDA®  
express kezelés biztonságos és szükség szerinti gyakorisággal ismételhető.

További intézkedések fejtetűfertőzés esetén:
A fejtetvek terjedésének elkerüléséhez és az ismételt fertőzés megelőzéséhez minden családtagnál  
ellenőrizni kell, hogy nincs-e fejtetve, és szükség esetén azonnal kezelni kell.

Tárolási utasítások:
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza a NYDA®  
express oldatot.

Az orvostechnikai eszközök körültekintéssel tárolandók. Gyermekektől elzárva tartandó!

Mivel bizonyos összetevők tűzveszélyesek, a NYDA® express nem alkalmazható nyílt láng vagy 
hőforrások közelében. A NYDA® express gyúlékony anyagoktól távol tartandó, és a kezelés 
alatt dohányozni tilos.

Németországban készült
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