Prioderm Luizen- en netenkam - Gebruiksaanwijzing

Distributeur in NL:
Meda Pharma B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de
Prioderm Luizen- en netenkam gebruikt.

Kijk op www.prioderm.nl voor meer informatie over de
Prioderm Luizen- en netenkam.

Een verpakking met de Prioderm Luizen- en netenkam bevat:
1. Prioderm Luizen- en netenkam.
2. Gebruiksaanwijzing met informatie over hoofdluis en hoe de
Prioderm Luizen- en netenkam moet worden gebruikt.
Dit medisch hulpmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift
(recept) bij het controleren op en het verwijderen van luizen en neten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals
door te lezen. Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of
advies, indien nodig.
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Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:
1. Wat is hoofdluis?
2. Hoe wordt de Prioderm Luizen- en netenkam gebruikt?
3. Hoe bewaart u de Prioderm Luizen- en netenkam?
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TECHNISCHE GEGEVENS- Productnaam: Prioderm Luizen- en netenkam. Beoogd
gebruik: Voor het controleren op en het verwijderen van luizen en neten. Inhoud:
1 kam. Registratie: de Prioderm Luizen- en netenkam is geclassificeerd als klasse
1 medisch hulpmiddel overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG betreffende medisch
hulpmiddelen. Bewaren: Bewaar bij kamertemperatuur. Fabrikant: Bob Martin.
Distributeur in NL: Meda Pharma B.V., Amstelveen; info@prioderm.nl. Laatste
wijziging van de gebruiksaanwijzing: Juni 2011.

Bewaren

1. Wat is hoofdluis?
Hoofdluis
Hoofdluizen zijn met het oog zichtbaar, maar omdat ze zich door het
haar bewegen, zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen
hoofdluis is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot
zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks
1 mm groot.
De levenscyclus van een hoofdluis kent drie fasen: neet, nimf en
volwassen luis. De volwassen vrouwtjesluis zet de neten aan het haar
vast op niet meer dan 1 mm vanaf de hoofdhuid. Na maximaal 10
dagen komt er een nimf uit de neet. Na nog eens maximaal 12 dagen
is deze nimf een volwassen luis. De totale levenscyclus van neet tot
volwassen luis duurt ongeveer 3 weken.
Hoofdluis komt alleen voor bij mensen. Hoofdluizen kunnen niet
springen of vliegen en ze komen meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in
het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd en
onder de pony. Hoofdluizen leven van bloed. Besmetting met hoofdluis
treedt gewoonlijk op door direct hoofdcontact, bijvoorbeeld tijdens
het spelen. Daardoor verspreiden hoofdluizen zich in het algemeen
onder kinderen.
2. Hoe wordt de Prioderm Luizen- en netenkam gebruikt?
Kammen is een essentieel onderdeel van een goede
hoofdluisbehandeling. Met de plastictanden van de Prioderm Luizenen netenkam controleert u eenvoudig op de aanwezigheid van luizen
en neten. Indien er luizen en neten zijn geconstateerd, dan verwijdert u
deze met de metalentanden van de Prioderm Luizen- en netenkam.
Stap 1: Controleer op luizen en neten met de plastictanden
Gebruik voor de controle op luizen en neten de plastictanden van
de Prioderm Luizen- en netenkam. Het wordt aangeraden om deze
controle wekelijks uit te voeren.
Kaminstructie Prioderm Luizen- en netenkam - plastictanden:
• Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier, een wit laken of
een wasbak. Indien er luizen in het haar zitten, dan kunnen die u niet
ontgaan bij het uitkammen boven zo’n lichte achtergrond.
• Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel luizen.
Let vooral op het haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder
de pony.
• Kijk goed of u tijdens het kammen kleine luizenstipjes tegenkomt.
Een volwassen luis is ongeveer 3 mm lang en varieert in kleur van
zandkleurig tot bijna zwart.
• Als er tijdens de controle al luizen uit het haar komen, spoel ze dan
weg met water.
• Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen
met heet water) om te voorkomen dat u de hoofdluis verspreidt.

Er is alleen sprake van besmetting als u luizen of levende neten
aantreft. Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt, vlak boven de
hoofdhuid. Neten die meer dan 1-1,5 cm van de hoofdhuid afliggen
zijn gegarandeerd leeg of dood en dus onschadelijk. Indien er sprake
is van een besmetting, ga dan naar stap 2. Heeft u geen luizen en/of
neten gevonden? Blijf deze controle dan wekelijks herhalen, dan bent u
er bij een hoofdluisbesmetting op tijd bij.
Stap 2: Verwijder luizen en neten met de metalentanden
Het verwijderen van de neten kan een lastig karwei zijn omdat de neten
met een sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Ook als de
neet dood of uitgekomen is, blijft het omhulsel stevig aan het haar
vastzitten. U kunt Priolox Foam gebruiken om de lijmstof op te lossen,
waardoor u de neten gemakkelijker uit het haar kunt kammen. Met de
dubbele rij metalentanden van de Prioderm Luizen- en netenkam kamt
u de luizen en neten uit het haar.
Kaminstructie Prioderm Luizen- en netenkam - metalentanden:
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar met de metalentanden van
Prioderm Luizen- en netenkam. Ga hierbij als volgt te werk:
• Was het haar eerst met een shampoo, spoel het uit en maak
het haar handdoekdroog.
• Breng ruim crèmespoeling of Priolox Foam aan in het haar en
spoel dit NIET uit. Gebruik Priolox Foam om het kammen
makkelijker te maken en om de neten los te maken van het haar.
• Kam met een gewone (schone) kam of borstel de klitten uit het haar.
• Kam het haar lok voor lok vanaf de hoofdhuid naar het einde van de
lok met de metalentanden van de Luizen- en netenkam. Start bij het
ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar
het andere oor.
• Tip: bij dun haar kunt u vóór het kammen een verbandgaasje
tussen de tanden van de kam schuiven. Hierdoor krijgt u meer
grip op de neten. Na het kammen kan de kam gemakkelijk worden
schoongemaakt door het gaasje van de kam te schuiven.
• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte 		
papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden
luizen door het toilet of de wasbak.
• Spoel vervolgens de crèmespoeling of de Priolox Foam uit het haar
en maak de kam goed schoon.
3. Hoe bewaart u de Prioderm Luizen- en netenkam?
Bewaar de Prioderm Luizen- en netenkam bij kamertemperatuur en
buiten bereik van kinderen.

