
يرَجى قراءة ھذه النشرة بعناية ألنها تحتوي على معلومة مهمة حول ما  يجب مراعاته عند استخدام ھذا المنتج الطبي. اذا كان لديك أي سئلة، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

النشرة
سائل® ياكوتين بيديكول

ألوان أو روائح أو مواد حافظة. على وال يحتوي يتكون من 100% ثنائي ميثيكون نقي (زيت السليكون) ما ھو تركيب سائل ياكوتين بيديكول؟

متى يجب استخدام سائل ياكووتين بيديكول؟يتم استخدام السائل في حالة اإلصابة بقمل الرأس.
حيث يتم القضاء على قمل الرأس بفعالية ودون استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية.

يتغلغل السائل داخل فتحات تنفس القمل وبيضه.وبعد 10 دقائق من االستخدام كيف يكون تأثير سائل ياكوتين بيديكول؟بسبب خواصه الفيزيائية٬
يختنق القمل. ويثبط البيض وُيمَنع من الفقس نتيجة المعالجة الكيميائية التي توقف نموه وتطوره. وبالتالي يمنع انتشار وتكاثر الطفيليات.

من الشخص الذي يناسبه استخدام سائل ياكوتين بيديكول؟ من الممكن استخدام سائل ياكوتين بيديكول مع جميع األعمار وكذلك أثناء
 الحمل والرضاعة.

ال يستخدم في حالة وجود حساسية معروفة (فرط التحسس) ضد مركب ثنائي ميثيكون. متى يجب عدم استخدام المنتج؟

ال توجد تفاعالت معروفة. ما ھي التفاعالت المحتملة؟

ما ھي اآلثار الجانبية أو حاالت عدم التحمل المعروفة؟أحيانا من الممكن أن يخدث تھييج للبشرة مثل حكة أو إحمرار الجلد.عادة ما تكون ھذه
  األعراض خفيفة وعابرة. إذا الحظت حدوث أي آثارجانبية أخرى غير المدرجة في ھذه النشرة يرجى إبالغ الطبيب أو الصيدلي.

كيف يستخدم سائل ياكوتين بيديكول؟ ھذا المنتج مخصص لالستخدام الخارجي فقط٬ ويوَضع فقط على البشرة السليمة الخالية من الجروح.
على الملصق الخلفي للزجاجة طِبعت الدرجات التي تساعدك على معايرة وقياس الكمية المناسبة من السائل.

تقدرالمسافة بين عالمات التجزئة بحوالي 25 مل.

لترطيب الشعر وفروة الرأس بالكامل. أن يكون من الضروري استخدام كمية أكبر؛ من الممكن أيضا       ملحوظة*:في حالة الشعرر الطويل جدا أو المموج
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ارشادات الخاصة بالجرعات

(قائمة) (قائمة)                   زجاجة 200 مل   طول الشعر                           الكميية المخصصة لفررد واحد                  زجاجة 100 مل

وحدة تجزئة 2-1 مل 50-25 (حتى األذنين) قصير
(طول الكتف تقرريًبا)        50-75 مل                                     2-3  وحدة تجزئة                          2-3  وحدة تجزئة متوسط
أو المحتوى بأكمله        3-4  وحدة تجزئة (فوق الكتفين)                  75-100 مل                                   3 وحدة تجزئة  طويل*

1-2  وحدة تجزئة

ثم وزع السائل حتى يصبح الشعر وفروة الرأس مبلين بالكامل بالسائل. على الشعر الجاف 1.ضع سائل ياكوتين بيديكول

2.احرص على أال يدخل المنتج في العينين واألذنين.

لمدة 10 دقائق على األقل٬ ليستمر مفعوله لمدة طويلة. 3.اترك السائل بعد توزيعه

4.بعد مرور 10 دقائق على وضع السائل وبدء مفعوله، مشط الشعر باستخدام مشط القمل (الفالية) خصلة تلو األخرى.
يسھل السائل من عملية التمشيط، حتى الشعر الطويل جدا يسھل تمشيطه.

5.بعد ذلك اغسل الشعر بالماء الدافيء وشامبو الشعر العادي بشكل كامل مرة أو مرتين.

أخرى و/ أو مرة ظھرالقمل الحي إذا للتأكد مما بانتظام الشعر تفحص أن يجب 10 أيام التالية الـ خالل
كذلك٬ كرر برنامج الحال أن وجدت البيض الموضوع حديثا وذلك من خالل لشعرعن قرب. إذا

العالج مرة أخرى.
البيض المفقوس حديثا٬ كرر العالج لمدة 8  10** أيام بعد برنامج العالج األولي  للتأكد من القضاء على القمل الناتج من

** توصيات معھد روبرت كوخ

ينبغي فحص جميع أعضاء األسرة اآلخرين لمدة 10أيام على األقل لمعرفة ما إذا وجد لديھم قمل الرأس. في حالة وجود عدوى٬
يجب أن يعالج الفرد المصاب أيضا.

اغسل مالبس وأغطية السرير والمناشف الخاص باألفراد المصابين في درجة حرارة 60 درجة مئوية على األقل.

أما بالنسبة لألشياء غير القابلة للغسل٬ إما أن توَضع لمدة 3 أيام داخل كيس بالستيكي في درجة حرارة الغرفة   أو تخزن في الفريزر
في درجة حرارة 15 إلى 18 في درجة حرارة 15 إلى 18درجة لمدة 24 ساعة على األقل

يجب أن تنقع أدوات الشعر (األمشاط٬٬ الفرشات) لمدة 10 دقائق في ماء دافيء تصل إلى 60 درجة.

يجب تنظيف السجاد واألرضيات وقطع األثاث المنجد باستخدام قوة الشفط عن طريق المكنسة الكھربائية٬ وبعد ذلك يتم التخلص
يتم التخلص من كيس المكنسة الكھربائية.

يجب تطهير البيئة المحيطة والوقاية من حدوث العدوى مجددا.

 100مل
200مل مع مشط قمل (فالية)

السائل ياكوتين بيديكول بعيدا عن متناول األطفال. ما الذي يجب مراعاته أيضا ؟ ينبغي تخزين
 يجب عدم تخزين السائل فوق 30 درجة مئوية.

في حالة دخول السائل في العينين٬ قد يحدث تھيج طفيف للعيون. إذا تعرضت العينين دون قصد إلى السائل٬ يجب غسل العينين بالماء النقي الجاري.
  إذا استمر االلتھاب والتھيج يرجى التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

 طبع تاريخ انتھاء صالحية ھذه العبوة على الزجاجة وعلى الغالف الكرتوني الخارجي. ال تستخدم محتويات ھذه العبوة بعد ھذا التاريخ.
 ال يجوز التخلص من المنتجات الطبية من خالل مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من ھذا المنتج

الطبي٬ إذا لم تعد في حاجة إليه. يساعد ھذا اإلجراء على حماية البيئة.

 ما ھي أحجام العبوات التي يتوفرر فيها سائل ياكوتين بيديكول؟

www.laeuse.de للحصول على المزيد من المعلومات (مثل معلومات المرضى بلغات متعدة) يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني:
حالة المعلومات (من حيث االتحديث): أكتوبر/تشرين األول

      Almirall Hermal GmbH
      Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek
      Telefon: (040) 727 04-0, Telefax: (040) 722 92 96 
      Info@almirall.de      www.almirall.de


