הדרין  Onceג'ל  15דקות
עלון מידע
ג'ל להשמדת כיני ראש וביצי כינים.

נהיגה ושימוש במכונות:

ניתן להשתמש במוצר זה לטיפול במשפחתך מבלי להתייעץ עם רופא.
כדי להבטיח תוצאות מיטביות יש להשתמש בו בהתאם להנחיות.

יש לקרוא את כל העלון בעיון לפני התחלת השימוש במוצר.

• שמור על העלון .ייתכן ותזדקק לו שוב.
• אם יש לך שאלות נוספות ,יש לשאול את הרופא או הרוקח.
• במידה והבחנת בתופעת לוואי המפורטת בסעיף  4או כל תופעת
לוואי אחרת פנה לרופא או לרוקח.

בעלון זה

 .1מהו הדרין  Onceג'ל וכיצד הוא פועל
 .2לפני השימוש בהדרין  Onceג'ל
 .3כיצד להשתמש בהדרין  Onceג'ל
 .4תופעות לוואי אפשריות
 .5אחסון הדרין  Onceג'ל
 .6מידע נוסף

אודות כיני ראש
•

•
•

•
•
•

כיני ראש נבדלות בגודל בהתאם לגילן .אורכן יכול לנוע בין 1/2
מ"מ ל 3-מ"מ )מגודלה של נקודה מודפסת על דף לגודלו של
גרגיר שומשום( .קשה להבחין בכיני ראש מאחר שהן יכולות
להתאים את צבען לזה של הסביבה.
כינים חיות בקרבת הקרקפת ,שם הן ניזונות מדם דבר העלול
לגרום לגרד.
כיני ראש אינן יכולות לקפוץ ,לעוף או לשחות וניתן להידבק בהן
רק באמצעות מגע ישיר בין ראש לראש .זו הסיבה להימצאות
כינים באופן שכיח על ראשם של ילדים ולחשיבות בדיקת ראשי
כל בני המשפחה לאחר מציאת כיני ראש.
כיני הראש חיות רק על בני אדם ואין להן העדפה לשיער נקי או
מלוכלך.
לאחר שהכינה בקעה ,הביצה הריקה תישאר דבוקה לבסיס
השערה .ביצים שבקעו הן בלתי מזיקות לחלוטין וניתנות להסרה
באמצעות האצבעות או מסרק כינים סמיך.
למידע נוסף לגבי כיני הראש בקרו באתר www.hedrin.co.il :

הדרין  Onceג'ל אינו משפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל
מכונות .יחד עם זאת ,משטחים שבאים במגע עם הג'ל עלולים להפוך
לחלקלקים ,ואם ידיך לא נשטפו ביסודיות לאחר השימוש ,הדבר עלול
להשפיע על אחיזתך.

 .3כיצד להשתמש בהדרין  Onceג'ל

• הדרין  Onceג'ל מתאים למבוגרים וילדים שגילם מעל 6
חודשים.
שים לב:
• הדרין  Onceג'ל פותח במיוחד ללא מרכיבים נדיפים .יחד עם
זאת ,יש לשים לב להוראות בטיחות רגילות .יש לשמור תמיד
בגדים ושיער במרחק ממקורות אש גלויים למניעת
התלקחות.
• אם לאחד מבני המשפחה יש כינים חיות ,בדוק את שאר בני
המשפחה וטפל בכל המקרים שהתגלו באותו הזמן.
• להדרין  Onceג'ל פורמולציה שומנית ,ולכן הוא עלול להכתים
בגדים שבאים עימו במגע.
אופן השימוש:
• כסה את הכתפיים עם מגבת.

• נער את הבקבוק היטב לפני השימוש.

•

•
•
•

 .1מהו הדרין  Onceג'ל וכיצד הוא פועל

מרח כמות מספקת ואחידה של הג'ל על שיער יבש .וודא
שהקרקפת והשיער מכוסים במלואם והשיער ספוג כולו.
פזר את הג'ל לתוך השיער עם האצבעות או בעזרת מסרק
באופן יסודי ואחיד מהשורש עד הקצוות.
השאר את הג'ל על השיער למשך  15דקות לפחות )אפשר
יותר זמן אם יותר נוח(.
לפני הרטבת השיער ,מרח שמפו ישירות על פני שטח
השיער עד לכיסוי מלא .על מנת שהג'ל יוסר הוא צריך להיות
מכוסה לחלוטין על ידי השמפו ,כיוון שהג'ל דוחה מים .במידה
והשיער יורטב לפני הוספת השמפו ,הסרת הג'ל לא תהיה
יעילה.
שים לב :הדרין  Onceג'ל מכיל מרכיבים המונעים הקצפה
ולכן השמפו לא יקציף בקלות.
חפוף ביסודיות ושטוף במים ,השתמש במרכך לפי הצורך,
שטוף וייבש את השיער .לאחר שהשיער התייבש ,במידה
והג'ל לא הוסר במלואו ,חזור על תהליך החפיפה בשמפו
וזכור לשים את השמפו על שיער יבש.

מומלץ לסרק עם מסרק סמיך לאחר הטיפול.

הדרין  Onceג'ל הינו נוזל חסר צבע היעיל מאוד נגד כיני ראש וביציהן.
הדרין  Onceג'ל פועל באופן פיסיקלי וחונק את הכינה .הג'ל מכיל
פנטרול המסייע למוצר לחדור לתוך ביצי הכינים ולהשמיד אותן.
הדרין  Onceג'ל נמצא יעיל כבר לאחר טיפול אחד ,אך יש לבצע
בדיקה לאחר שבוע מתום הטיפול על מנת לוודא שכל הכינים והביצים
הושמדו .במידה ומתגלות כינים חיות ,ניתן לחזור על הטיפול.
ניתן להשתמש בבטחה בג'ל בתדירות הנדרשת מבלי שהכינים יפתחו
עמידות.

השימוש בהדרין  Onceג'ל ,עלול לגרום לקילופים בקרקפת ,גירוד
וגירוי קל סביב העיניים .במקרה ומתפתחת פריחה בעור או כל סימן
אחר לתגובה אלרגית אין להמשיך את השימוש בהדרין  Onceג'ל.
שטוף את העור עם סבון ומים ופנה לייעוץ רפואי.
אם הינך מרגיש תופעות לוואי אלו או אחרות ,הפסק את השימוש
במוצר והתייעץ עם הרופא או הרוקח.

 .2לפני השימוש בהדרין  Onceג'ל

 .5אחסון הדרין  Onceג'ל
•
•
•
•
•
•

אין להשתמש בהדרין  Onceג'ל:
• אם אתה אלרגי לאחד מהמרכיבים המפורטים.
• אין להשתמש על עור פגוע.
• אין להשתמש בילדים מתחת לגיל  6חודשים.

אמצעי זהירות מיוחדים עם הדרין  Onceג'ל:
•

•
•
•

הדרין  Onceג'ל הינו מחליק .אמבטיות ,מקלחות ועוד
עלולות להיות חלקלקות במהלך הטיפול .נקוט זהירות .שטוף
את כל השאריות עם מים חמים וחומר ניקוי.
לשימוש חיצוני בלבד.
המנע ממגע עם העיניים .אם הג'ל בטעות בא במגע עם העיניים,
שטוף עם כמות גדולה של מים .אם הגירוי ממשיך פנה לקבלת
יעוץ רפואי.
אם בלעת בטעות התייעץ עם רופא בהקדם האפשרי .קח את
האריזה איתך כדי להראות איזה מוצר בלעת.

שימוש בהריון והנקה:

מרכיבי המוצר אינם נחשבים כגורמי תופעות בלתי רצויות במהלך
הריון והנקה.

שימוש בילדים:

ﻫﻴﺪﺭﻳﻦ

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻌﻼﺝ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻓﻀﻝ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.

ﻴﺠب ﻗراءة ﻛﻝ اﻟﻨﺸرة ﺒﺘﻤﻌن ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫذا اﻟﻤﻨﺘﺞ.

• ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ .ﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ.
• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ,ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺄﻝ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ
ّ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ  ٤ﺃﻭ ﻜﻝ ﻋﺭﺽ
• ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻱ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺠﺎﻨﺒﻴّﺔ
ّ
ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻲ.
ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺁﺨﺭ ,ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ
ّ

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸرة

 .١ﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﻤﻝ
 .٢ﻗﺒﻝ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ
 .۳ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ
 .٤ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
 .٥ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ
 .٦ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ

ﺤوﻝ ﻗﻤﻝ اﻟرأس
•

•
•

•
•
•

ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺴﻨﻪ .ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭﻟﻪ ﺒﻴﻥ  ٢/١ﻤﻠﻡ ﺤﺘﻰ
 ٣ﻤﻠﻡ )ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﺠﻡ ﺤﺒﺔ ﺴﻤﺴﻡ( .ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻼﺌﻡ ﻟﻭﻨﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﺓ ﺍﻟﺭﺃﺱ ,ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻐﺫﻯ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻡ – ﺍﻷﻤﺭ
ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻘﻤﻝ ً
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﻜﺔ.
ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻔﺯ ,ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﻭﺭﺃﺱ .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻘﻤﻝ ﺒﺸﻜﻝ
ﺸﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ,ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ.
ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺫﺭ.
ﺤﺎﻟﻤﺎ ﺘﻔﻘﺱ ﺍﻟﻘﻤﻠﺔ ,ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ .ﺍﻟﺒﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺱ
ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺭ ﺒﺘﺎﺘﴼ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺒﺎﻷﺼﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﻤﺸﻁ ﺩﻗﻴﻕ )ﻤﺭﺼﻭﺹ(
ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ.
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺤﻭﻝ ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺯﻭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊwww.hedrin.co.il :

 .١ﻤﺎ ﻫو ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ وﻛﻴف ﻴﻌﻤﻝ

ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﻝ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﻨﺎﺠﻊ ﺠ ًﺩﺍ ﻀﺩ ﻗﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺒﻴﻀﻪ.
ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻭﻴﺨﻨﻕ ﺍﻟﻘﻤﻠﺔ .ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺠﻝ ﻋﻠﻰ ﭙﻴﻨﻴﺘﺭﻭﻝ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺒﻴﺽ ﺍﻟﻘﻤﻝ ﻭﺇﺒﺎﺩﺘﻪ.
ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻨﺎﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻭﻝ ,ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ
ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻤﻝ ﻭﺒﻴﺽ ﺍﻟﻘﻤﻝ ﻗﺩ ُﺩ ّﻤﺭﻭﺍ .ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺤﻲ ,ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﻗﻤﻝ ّ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ِ
ﺍﻟﺠﻝ ﺒﺄﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ )ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ( ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻤﻝ.

 .٢ﻗﺒﻝ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ:

ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ:
ﻔﺼﻠﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻙ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ُ
ﺍﻟﻤ ّ

אם הדרין  Onceג'ל נשפך בטעות הוא עלול לגרום להחלקה.
יש לשמור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים.
שמור באריזה המקורית.
אחסן מתחת ל.25°C -
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על האריזה.
לאחר השימוש ,ניתן למחזר את האריזה הריקה.

 .6מידע נוסף
הרכב המוצר:

הדרין  Onceג'ל מכיל:
),אינו רעיל( Dimeticone 100,000cst 4% w/w
®
Nerolidol (Penetrol ), PEG/PPG Dimeticone co-polymer,
Silica Silylate.
מספר רישום אמ"ר2140007 :
יצרן :תורנטון ורוס בע"מ ,האדרספילד ,אנגליה.
בעל הרישום :מעבדות רפא בע"מ ,ת.ד ,405 .ירושלים .9100301
טל02-5893939 :
תאריך הכנת העלון :העלון הוכן במאי 2013
® Hedrinו Penetrol® -הינם סימנים מסחריים של תורנטון ורוס בע"מ.

הג'ל מתאים למבוגרים ולילדים מעל גיל  6חודשים.

ﻫﻴدرﻴن ِ onceﺠﻝ  ١٥دﻗﻴﻘﺔ
ﻨﺸرة ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ِﺠﻝ ﻹﺒﺎدة ﻗﻤﻝ اﻟرأس وﺒﻴﻀﻪ.

 .4תופעות לוואי אפשריות

• ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺩ ُﻤﺼﺎﺏ.
• ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﺭ  ٦ﺃﺸﻬﺭ.

ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ:
وﺴﺎﺌﻝ ﺤذر
ّ
•

•
•
•

ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ ﻫو زﻟق .أﺤواض اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم ,ﺤﺠﻴرات
اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻗد ﺘﺼﺒﺢ زﻟﻘﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻼج .إﺤﺘرس .ﻗم
ﺒﺸطف ﻛﻝ اﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺴﺎﺨﻨﺔ وﻤﺎدة ﺘﻨظﻴف.
ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻘﻁ.
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻼﻤﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ .ﺇﺫﺍ ﻻﻤﺱ ﺍﻟﺠﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺄ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ,ﻓﺎﻏﺴﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ .ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺞ ﺘﻭﺠﻪ
ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻁﺒﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻌﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻗﻡ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ
ﻤﻤﻜﻥ .ﺇﺼﻁﺤﺏ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ ﻤﻌﻙ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘﻠﻌﺘﻪ.

اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻝ واﻹرﻀﺎع:

ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ُﻤﺴﺒﺏ ﻷﻋﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻝ
ﻭﺍﻹﺭﻀﺎﻉ.

اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ:

ﺍﻟﺠﻝ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻋﻤﺭ  ٦ﺃﺸﻬﺭ.

اﻟﻘﻴﺎدة واﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻵﻻت:

ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻝ ﺍﻵﻻﺕ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ,
ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻌﺩ
ﺍﻷﺴﻁﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﻤﺱ ﺍﻟﺠﻝ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺯﻟﻘﺔ ,ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻏﺴﻝ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ً
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ,ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﺔ ﻴﺩﻙ.

 .٣ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ

• ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻋﻤﺭ  ٦ﺃﺸﻬﺭ.

إﻨﺘﺒﻪ:
ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺒدون ﻤرﻛﺒﺎت ﻤﺘطﺎﻴرة .وﻤﻊ
• ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ ﻗد اﺴﺘﺤﻀر
ً
ذﻟك ,ﻴﺠب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻹرﺸﺎدات اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻴﺔ .ﻴﺠب اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺒس
ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺼﺎدر اﻟﻨﺎر اﻟﻤﻛﺸوﻓﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻻﺸﺘﻌﺎﻝ.
داﺌﻤﺎ ً
واﻟﺸﻌر ً
ﺤﻲ ,ﻗُﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
• ﺇﺫﺍ ُﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻗﻤﻝ ّ
ﻭﻋﺎﻟﺞ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ.
• ﻟﻬﻴﺩﺭﻴﻥ ِ Onceﺠﻝ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺩﻫﻨﻴّﺔ ,ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ّ
ﻴﻠﻁﺦ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﻤﺴﻪ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ:
ّ
• ﻗم ﺒﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻛﺘﻔﻴن ﺒواﺴطﺔ ﻤﻨﺸﻔﺔ.
ﺠﻴدا ﻗﺒﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ.
• ﻗم ﺒﺨض اﻟﻘﻨﻴﻨﺔ ً
• ﻗُم ﺒدﻫن ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻤن اﻟﺠﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر ﺠﺎف .ﺘﺤﻘق ﻤن
أن ﻓروة اﻟرأس واﻟﺸﻌر ﻤﻐطﻴﺎن ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ واﻟﺸﻌر ﻛﻠﻪ ﻤﺸﺒﻊ.
ُ
• ﻗُم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻟﺠﻝ إﻟﻰ داﺨﻝ اﻟﺸﻌر ﺒواﺴطﺔ اﻷﺼﺎﺒﻊ أو ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤﺸط
ﺒﺸﻛﻝ ﺠذري وﺒﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻤن اﻟﺠذور وﺤﺘﻰ اﻷطراف.
• اﺘرك اﻟﺠﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌر ﻟﻤدة  ١٥دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ )ﻴﻤﻛن ﺘرﻛﻪ ﻟﻤدة أطوﻝ
إذا ﻛﺎن ذﻟك أرﻴﺢ(.
• ﻗﺒﻝ ﺘﺒﻠﻴﻝ اﻟﺸﻌر ,ﻗم ﺒﺘدﻫﻴن ﺸﺎﻤﺒو ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ اﻟﺸﻌر ﺤﺘﻰ
اﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ .ﻟﻛﻲ ﺘﺘم إزاﻟﺔ اﻟﺠﻝ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻛون ُﻤﻐطﻰ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ
ﺒﺎﻟﺸﺎﻤﺒو ,ﻷن اﻟﺠﻝ طﺎرد ﻟﻠﻤﺎء .ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺘم ﺘﺒﻠﻴﻝ اﻟﺸﻌر ﻗﺒﻝ إﻀﺎﻓﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﺸﺎﻤﺒو ,إزاﻟﺔ اﻟﺠﻝ ﻟن ﺘﻛون ّ
إﻨﺘﺒﻪ :ﻫﻴدرﻴن ِ Onceﺠﻝ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﺎت ﺘﻤﻨﻊ اﻟرﻏوة وﻟذﻟك ﻟن
ﻴرﻏﻲ اﻟﺸﺎﻤﺒو ﺒﺴﻬوﻟﺔ.

 ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ.٦

:ﺘرﻛﻴب اﻟﻤﻨﺘﺞ
: ِﺠﻝ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰOnce ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ
Dimeticone 100,000cst 4% w/w ()ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻡ
Nerolidol (Penetrol®), PEG/PPG Dimeticone co-polymer,
Silica Silylate.
٢١٤٠٠٠٧ :رﻗم ﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﺠﻬﻴزة اﻟطﺒﻴﺔ

. ﺇﻨﭽﻠﺘﺭﺍ, ﻫﺩﺭﺴﻔﻴﻠﺩ,ﺽ. ﺜﻭﺭﻨﺘﻭﻥ َﻭﺭﻭﺱ ﻡ:اﻟﻤﻨﺘﺞ
ُ
.٩١٠٠٣٠١  ﺍﻟﻘﺩﺱ,٤٠٥ .ﺏ. ﺹ,ﺽ. ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺭﺍﻓﺎ ﻡ:ﺼﺎﺤب اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ
٠٢ -٥٨٩٣٩٣٩ :ﻫﺎﺘﻑ
٢٠١٣  ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴّﺎﺭ:ﺘﺎرﻴﺦ إﻋداد اﻟﻨﺸرة
.ﺽ. ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺜﻭﺭﻨﺘﻭﻥ َﻭﺭﻭﺱ ﻡPenetrol® - ﻭHedrin®

 إﻏﺴﻝ,اﻟﻤطري )ﺒﻠﺴم( ﺤﺴب اﻟﺤﺎﺠﺔ
ً إدﻋك
ُ  اﺴﺘﻌﻤﻝ,ﺠﻴدا واﻏﺴﻝ ﺒﺎﻟﻤﺎء
 ﻛرر, إذا ﻟم ﺘﺘم إزاﻟﺔ اﻟﺠﻝ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺎﻤﻝ, ﺒﻌد أن ﻴﺠف اﻟﺸﻌر.وﺠﻔف اﻟﺸﻌر
.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻋك ﺒﺎﻟﺸﺎﻤﺒو وﺘذﻛر أن ﺘﻀﻊ اﻟﺸﺎﻤﺒو ﻋﻠﻰ ﺸﻌر ﺠﺎف

.ﻴوﺼﻰ ﺒﺎﻟﺘﻤﺸﻴط ﺒﻤﺸط ﻤرﺼوص ﺒﻌد اﻟﻌﻼج
 اﻷﻋراض اﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.٤

 ﺤﻜﺔ ﻭﺘﻬﻴﺞ ﻁﻔﻴﻑ, ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻘﺸﺭ ﻓﺭﻭﺓ ﺍﻟﺭﺃﺱ, ِﺠﻝOnce ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺤﺩﻭﺙ ﻁﻔﺢ ﺠﻠﺩﻱ ﺃﻭ ﻜﻝ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟرد ﻓﻌﻝ أرﺠﻲ.ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ
 ﺇﻏﺴﻝ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﺎﻟﺼﺎﺒﻭﻥ. ِﺠﻝOnce )ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ( ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻬﻴﺩﺭﻴﻥ
ّ
.ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻁﺒﻴﺔ
 ﺘوﻗف ﻋن,إذا أﺤﺴﺴت ﺒﺤدوث أﺤد ﻫذﻩ اﻷﻋراض أو أ ّّﻴﺔ أﻋراض ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ أﺨرى
.اﻟﺼﻴدﻟﻲ
اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﺴﺘﺸر اﻟطﺒﻴب أو
ّ

 ِﺠﻝOnce  ﺘﺨزﻴن ﻫﻴدرﻴن.٥

. ِﺠﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕOnce ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺴﻜﺏ ﻫﻴﺩﺭﻴﻥ
.ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺒﻌﻴ ًﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻨﻅﺭﻫﻡ
.ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
. ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ٢٥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﺤﺕ
.ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ
ّ
. ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ,ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ

•
•
•
•
•
•

Hedrin® Once Liquid Gel 15 min
Information Leaﬂet

3. How to use Hedrin® Once Liquid Gel

Liquid Gel for the eradication of head lice and eggs.
You can use this product to treat your family without
seeing a doctor, but use it carefully to get the best results.

Please note:
● Hedrin® Once Liquid Gel has been specially
formulated with non-volatile ingredients.
However, normal safety precautions should be
observed. Hair and clothing should always be
kept away from naked ﬂames and other
sources of ignition.
● If a member of the family has live head lice, check
the other family members and treat all other cases
of live head lice which are discovered, at the same
time.
● Hedrin® Once Liquid Gel formulation is oily,
therefore it can stain clothes that come in contact
with it.

Read this entire leaﬂet carefully before you start
using this product.
● Keep this leaﬂet. You may need to read it again.
● If you have any further questions, ask your doctor
or pharmacist.
● If you notice any side effects listed in section 4 or
any other side effects, talk to your doctor or pharmacist.
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About head lice

● Head lice vary in size according to their age. They
may be between 1/2mm and 3mm long (from the
size of a printed full stop up to the size of a sesame
seed). Head lice can be difﬁcult to spot because
they can match their colour to that of the
environment.
● Lice live close to the scalp where they feed on
blood and this can cause the scalp to itch.
● Head lice cannot jump, ﬂy or swim and can only be
acquired by direct head to head contact. This is
why lice are commonly found on the heads of
children and why it is important to check the heads
of all the family members when head lice are found.
● Head lice only live on humans and have no
preference for clean or dirty hair.
● Once a louse has hatched, the empty case (known
as a nit) will remain glued to the hair shaft. Nits are
completely harmless and can be removed with the
ﬁngers or a ﬁne toothed comb.
● For further information about head lice visit:
www.hedrin.co.il

1. What is Hedrin® Once Liquid Gel and what
does it do?
Hedrin® Once Liquid Gel is a colourless liquid which is
highly effective against head lice and eggs.
It works by physically smothering the lice and also
contains Penetrol® which helps the product to penetrate
louse eggs in order to kill them. Hedrin® Once Liquid
Gel has been shown to work with only one application
but a further check should be carried out one week after
application to make sure that no lice or eggs have
managed to escape the coating. If any live lice are
discovered then the treatment can be re-applied. The
gel can safely be used as often as required without lice
developing resistance.

2. Before using Hedrin® Once Liquid Gel
Do not use Hedrin® Once Liquid Gel:
● If you are allergic to any of the ingredients listed.
● Do not use on broken skin.
● Do not use on children under the age of 6 months.
Take special care with Hedrin® Once Liquid Gel:
● Hedrin® Once Liquid Gel is slippery. Baths,
shower cubicles, etc., may become slippery
when using or washing the hair. Take care.
Wash any residues away with detergent and
warm water.
● For external use only.
● Avoid contact with the eyes. If the gel accidentally
comes into contact with your eyes, ﬂush with plenty
of water. If irritation persists seek medical advice.
● If accidentally swallowed consult a doctor as soon
as possible. Take the pack with you to show which
product you have swallowed.

Use in pregnancy and breastfeeding:

None of the ingredients of Hedrin® Once Liquid Gel are
considered likely to cause any unwanted effects if used
during pregnancy or breastfeeding.

Use by children:

● Hedrin® Once Liquid Gel is suitable for adults and
children aged 6 months and over.

HOW TO APPLY:
● Cover the shoulders with a towel.
● SHAKE THE BOTTLE WELL BEFORE EACH
USE.
● Apply sufﬁcient gel evenly over DRY HAIR, to
ensure that the scalp and hair are fully covered
and the hair is SATURATED.
● Work into the hair with the ﬁngers or an
ordinary comb spreading the gel thoroughly
and evenly from the roots to tips.
● Leave on the hair for at least 15 minutes (or
longer if more convenient).
● BEFORE WETTING, apply shampoo directly to
the surface of the hair ensuring full coverage.
The gel needs to be fully coated with shampoo
in order to remove it, as the product repels
water. If the hair is rinsed before shampoo is
applied the gel removal will be ineffective.
Please note: Hedrin® Once Gel contains an
anti-foaming agent so the shampoo will not
lather readily.
Shampoo thoroughly then rinse with water.
Apply conditioner as required, rinse and dry.
Once the hair is dried, if the gel has not been
fully removed, repeat the whole procedure
remembering to apply shampoo directly to dry hair.

It is recommended to use a ﬁne tooth comb
after treatment.

4. Possible side effects

When using Hedrin® Once Liquid Gel, ﬂaking of the
scalp, itching and slight irritation around the eyes may
occur. Do not continue using Hedrin® Once Liquid Gel if
a skin rash or other signs of allergy occur. Wash skin
with soap and water and seek medical advice.
If you notice any of these or other side effects, stop
using the product and talk to a doctor or pharmacist.

5. Storing Hedrin® Once Liquid Gel

● If accidentally spilled, Hedrin® Once Liquid Gel may
be a slip hazard.
● Keep out of reach and sight of children.
● Keep in the original carton.
● Store below 25°C.
● Do not use after the expiry date shown on the pack.
● After use, the empty pack can be recycled.

6. Further information
What Hedrin® Once Liquid Gel contains:
Hedrin® Once Liquid Gel contains Dimeticone
100,000cst 4% w/w.
Dimeticone is not a chemical poison. It also contains
Nerolidol (Penetrol®), PEG/PPG Dimeticone
co-polymer, Silica Silylate.
Medical device registration no. 2140007
Manufacturer: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersﬁeld, HD7 5QH, UK.
Registration holder: Rafa Laboratories Ltd., P.O.Box
405, Jerusalem 9100301 Tel.: 02-5893939
Date of preparation of the package leaﬂet
This leaﬂet was prepared in May 2013.
Hedrin® and Penetrol® are registered Trade Marks of
Thornton & Ross Ltd.

The gel is suitable for adults and children aged
6 months and over.

Driving and using machines:

Hedrin® Once Liquid Gel does not affect your ability to
drive or operate machinery. However, surfaces which
come into contact with the gel may become slippery
and unless hands are washed thoroughly after use it
may affect your grip.
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