
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

ШАМПОАН ПРОТИВ ВЪШКИ 100 ml 

 
Област на приложение: Медицинско изделие за обработка на главови въшки.  

Състав: Вода, натриев лаурет сулфат, кокамидопропил бетаин, кокосово масло, 

кокамид МЕА, токоферол ацетат, метилхлороизотиазолинон, 

метилизотиазолинон, лимонена киселина. 

Приложение: 

Преди употреба разклатете тубата. Втрийте шампоана против въшки в мократа 

или суха коса, при това не забравяйте тила и областта зад ушите. Косата трябва да 

бъде напълно напоена. Оставете шампоана да действа 15 минути. Изплакнете 

внимателно косата и разрешете влажната коса, за да отстраните въшките и 

гнидите. Ако при последващ контрол за гниди на следващия ден бъдат забелязани 

живи въшки, повторете непосредствено приложението. Шампоанът трябва да 

бъде прилаган най-малко 3 пъти на интервали от съответно 7 дни. При силно 

опаразитяване да се прилага най-малко 3 пъти на интервали от съответно 3 дни. 

Предпазни мерки при употреба: 

Да не се поглъща. Само за външно приложение. Да не се прилага при деца под 36 

месеца. Непременно да се избягва контакт с очите и лигавиците. Ако се стигне до 

контакт, да се изплакне обилно с вода. Никога не може да се изключи напълно 

риск от алергии или сенсибилизиране; при поява на дразнения или други 

признаци на свръхчувствителност обработката трябва да се приключи. Да се 

съхранява на недостъпно за деца място. Да се съхранява на защитено от топлина, 

студ и светлина място. След изтичане на посочената върху опаковката дата на 

годност да не се използва повече. Да не се прилага върху повредена коса. Да не се 

използва при повредена опаковка. 

Специално указание за съхранение: 

Шампоанът против въшки трябва да се съхранява при температура между 15 °C - 30 °C  и защитен от директно 

слънчево лъчение. Годен 6 месеца след отваряне. 

Съдържание:100 ml. 

 

Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно 

проверявайте мястото на приложение! 

  Ограничение на температурата при съхранение 

Код на партидата:. Да се използва до: 

Срок на годност: 6 месеца след отваряне 

0297Медицинско изделие. 

Производител:Дистрикон ГмбХ     

                        ул. Ам Йозеф 15     

                        D-61273 Верхайм 

Вносител и дистрибутор за България:  

Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД 

ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1 

Варна 9009 

Тел: +359 52 731 187 

www.s-o-s-bulgaria.com 

Дата на последната актуализация на информацията: Юли 2017 г. 


