
Lu� tfen aşağıdaki kullanım bilgilerini dikkatlice okuyunuz. Buradaki bilgiler, bu tıbbi u� ru� nu� n kullanımı sırasında dikkat
edilmesi gereken konuları içermektedir. Sorularınız için lu� tfen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Kullanım Açıklaması
Jacutin® Pedicul Fluid
Jacutin Pedicul Fluid hangi maddeleri içerir? Üru� n, % 100 saf dimetikon (silikon yağı) maddesinden oluşmakta olup,
herhangi bir renklendirici, parfu� m veya konserve maddesi içermemektedir.

Jacutin Pedicul Fluid hangi hallerde kullanılır? Sıvı, saç bitlerine karşı kullanılmaktadır. Saç bitleri ve bit yumurtaları etkin 
biçimde ve kimyasal böcek ilaçları kullanılmaksızın etkisiz hale getirilmektedir.

Jacutin Pedicul Fluid etkisini nasıl gösterir? Sıvı, özel fiziksel yapısı sayesinde bitlerin ve yumurtalarının solunum 
yollarına girmektedir. On dakikalık bir etki su� resinden sonra bitler boğulmaktadır. Tedavinin etkileri sayesinde yumurtaların 
gelişimi durdurulmaktadır. Parazitlerin çoğalması ve yayılması böylece engellenmektedir.

Jacutin Pedicul Fluid kimler için uygundur? Jacutin Pedicul Fluid her yaşta, gerek hamilelik gerekse emzirme 
döneminde kullanılabilir.
Üru� n hangi hallerde kullanılmamalıdır? Sıvı Dimetikon maddesine karşı aşırı duyarlılık (alerji) halinde kullanılmamalıdır.

Hangi diğer maddelerle karşılıklı etkileşim söz konusu olabilir? Sıvının diğer maddelerle bilinen bir karşılıklı bir etkileşimi
yoktur.

Hangi istenmeyen etki veya uyuşmazlıklar bilinmektedir? Zaman zaman ciltte kaşıntı veya kızarma gibi tahrişler söz 
konusu olabilir. Ancak bu tu� r etkiler hafif ve geçicidir.

Bu kullanım açıklamasında belirtilmeyen bir yan etki gözlemlediğiniz takdirde bu hususu lu� tfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Jacutin Pedicul Fluid nasıl kullanılır? Üru� n, yaralı olmayan cilt u� zerine sadece haricen uygulanmak u� zere öngöru� lmu� ştu� r.

Şişenin arka tarafındaki etiketin u� zerindeki işaretler yardımı ile hangi miktarda sıvı uygulamanız gerektiği konusunda fikir 
edinebilirsiniz. İki işaret çizgisi arasındaki mesafe yaklaşık 25 ml’ye tekabu� l etmektedir.

* Not: Çok uzun veya özellikle dolgun saçlarda, saçları ve baş derisini bu� tu� nu�  ile kaplaması için daha bu� yu� k bir
  miktar gerekli olabilir.
                            1.  Jacutin Pedicul Fluid sıvısını kuru saça döku� p, saçlar ve baş derisi tamamıyla ıslanana kadar masaj
                             yapınız.  
                      2.  Üru� nu� n gözlere veya kulaklara ulaşmamasına dikkat ediniz.

                       3.  Sıvıyı saç ve baş derisine uyguladıktan sonra en az 10 dakika iyice işlemesi için bekleyiniz.
  
                       4.  Sıvının on dakikalık etki su� resinden sonra saçları bir bit tarağı ile tutam tutam tarayınız. Sıvı taramayı 
                             kolaylaştırmaktadır. Uzun saçlar dahi kolayca taranabilmektedir.
  
                       5.  Bu işlemlerin ardından saçları sıcak su ve normal bir şampuanla bir-iki kez iyice yıkayınız.

                             Sonraki 10 gu� n boyunca saçlarda yeniden yaşayan bitlerin ve/veya yeni bırakılmış yumurtaların bulunup
                             bulunmadığı du� zenli olarak kontrol edilmelidir. Bulunması durumunda tedavinin tamamı tekrarlanmalıdır.
                             İcabında sonradan yumurtadan çıkan bitlerin giderilmesi için ilk uygulamadan sonra
                             8 - 10 ** gu� n sonra uygulamayı tekrarlayın.
   

                             ** Robert-Koch Enstitu� su� 'nu� n tavsiyesi

Çevrenin temizlenmesi ve yeni bulaşmaların önlenmesi
      Diğer aile bireylerinin de başlarında bitlenme olup olmadığını en az 10 gu� nlu� k su� re boyunca kontrol ediniz. Bitlenme 
      vakası söz konusu ise, bu kişiye de tedavi uygulanmalıdır.

      Bitlenmeye maruz kalan şahıslara ait giysi, çarşaf, örtu� , havlu vs. gibi tekstil u� ru� nlerini en az 60°C’de yıkayınız.

      Yıkanması mu� mku� n olmayan eşyalar, oda sıcaklığında en az 3 gu� n boyunca bir plastik torbada veya en az 24 saat 
      boyunca -15°C ile -18°C arası sıcaklıkta, derin dondurucuda muhafaza edilmelidir.

      Saçla temas eden u� ru� nleri de (taraklar, fırçalar vs.) 10 dakika boyunca 60°C sıcaklığında suda bekletmelisiniz.

      Evdeki halıları, zemin döşemelerini, koltuk vs. gibi mobilyaları elektrikli su�pu� rge ile temizleyip elektrikli su�pu� rge torbasını
      imha ediniz.

Başka hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir?
Jacutin Pedicul Fluid sıvısını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Üru�nu�  30°C’nin u� zerindeki ortamlarda 
saklamayınız.
Jacutin Pedicul Fluid sıvısının göze teması halinde gözlerde hafif tahriş meydana gelebilir. Sıvının istenmeyerek göze 
temas etmesi halinde gözleri akan temiz suyun altında yıkayınız. Rahatsızlığın devam etmesi halinde lu� tfen bir doktora veya 
göz doktoruna başvurunuz.
Bu ambalajın son kullanma tarihi hem şişe hem de ambalaj u� zerinde yazılıdır. Ambalajın içeriğini bu tarihten sonra artık
kullanmayınız.
Bu tıbbi u� ru� n, kanalizasyona veya ev atıklarına karışmamalıdır. İhtiyacınızın kalmaması durumunda u� ru� nu�  nasıl atık olarak 
imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlem, çevreyi korumaya yardımcı olmaktadır.
Jacutin Pedicul Fluid hangi bu� yu� klu� kte ambalajlarda satılır?
        100 ml
        200 ml, bit sirkesi tarağı ile birlikte
www.laeuse.de sitesinden daha fazla bilgi (örneğin çok dilde hasta-bilgilendirme kılavuzu vs.) edinebilirsiniz.
Bilgi gu� ncelleme tarihi: Ekim 2009
        Almirall Hermal GmbH
        Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek
        Telefon: (040) 727 04-0; Telefaks: (040) 722 92 96
        info@almirall.de www.almirall.de

Dozaj Talimatı

Saç uzunluğu                                  Yaklaşık miktar                    
                                                      1 kişi için                                100 ml’lik şişe (dik konumda)             200 ml’lik şişe (dik konumda)
Kısa (kulak hizasında)                     25 - 50 ml                               1 - 2 çizgi                                            1 - 2 çizgi
Orta (omuz hizasında)                     50 - 75 ml                               2 - 3 çizgi                                            2 - 3 çizgi
Uzun * (omuz hizasından uzun)      75 - 100 ml                             3 çizgi veya şişenin bu� tu� nu�                 3 - 4 çizgi
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