
 
Hedrin® Once Spray Gel, 60 ml 
 
Hedrin® Once Spray Gel veiksmingai naikina galvines utėles ir jų kiaušinėlius. Užtenka vienos 15 minučių procedūros. 
Preparatas nėra cheminis nuodas, jis veikia fiziškai uždusindamas utėles. Jo sudėtyje yra Penetrol®, kuris padeda preparatui 
prasiskverbti į utėlių kiaušinėlius ir juos sunaikinti. Buvo įrodyta, kad Hedrin® Once Spray Gel pradeda veikti panaudojus jį 
vieną kartą, bet praėjus savaitei po panaudojimo, reikėtų dar kartą patikrinti, ar neišliko utėlių arba jų kiaušinėlių. Jeigu 
buvo rasta gyvų utėlių, priemonę galima naudoti dar kartą. Gelis gali būti saugiai naudojamas tiek kartų, kiek reikia, nes 
utėlių atsparumas priemonei nesivysto. 

 Lengva naudoti. 
 Tinka ir jautriai odai. 
 Sudėtyje nėra pesticidų. 
 Nėra nemalonaus kvapo. 
 Su Penetrol®, kuris padeda naikinti utėlių kiaušinėlius. 

Specialios atsargumo priemonės 
 Hedrin® Once Spray Gel yra yra slidus. Naudojant preparatą ar plaunant galvą, vonia, dušo kabina ir kiti paviršiai 

gali tapti slidūs. Būkite atsargūs. Bet kokius preparato likučius nuplaukte valymo priemonėmis ir šiltu vandeniu. 
 Nors sukurtas iš nelakių sudedamųjų medžiagų, vis dėl to reikia laikytis įprastinių saugumo priemonių. Plaukus 

būtina laikyti atokiai nuo atviros ugnies. 
 Nenaudokite, jei esate jautrus bet kuriai išvardytai sudedamajai medžiagai. 
 Nebenaudokite, jei atsiranda odos išbėrimas ar kitokių alergijos požymių. Odą nuplaukite muilu ir vandeniu bei 

kreipkitės į gydytoją. 
 Nepurkškite ant pažeistos odos. 
 Nenaudokite vaikams iki 6 mėnesių. 

SVARBU: atidžiai perskaitykite informacinį lapelį, prieš pradėdami naudoti preparatą. 
NAUDOJIMAS 

 Prieš kiekvieną naudojimą buteliuką pakratykite. 
 Atrakinkite purkštuką, pasukdami plastikinį užraktą. Po panaudojimo vėl užrakinkite. 
 Tolygiai išpurkškite pakankamą gelio kiekį ant sausų plaukų. 
 Įtrinkite gelį į plaukus pirštais ar šukomis, kad jie sudrėktų nuo šaknų iki pat galiukų. 
 Palaukite 15 minučių. 
 Tolygiai paskirstykite šampūną ant plaukų, o tik po to sudrėkinkite plaukus vandeniu. 

Saugokitės, kad gelis nepatektų į akis. Jei gelis netyčia pateks į akis, nedelsiant praplaukite jas dideliu kiekiu vandens. Jei 
dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. 
Jei preparato netyčia nurysite, kiek įmanoma greičiau kreipkitės į gydytoją. Pasiimkite pakuotę, kad gydytojas žinotų, kokio 
preparato nurijote. 
Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato naudoti negalima. 
Sudėtis. Dimetikonas, nerolidolis (Penetrol®), PEG/ PPG dimetikono kopolimeras, silicio sililatas. 
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE. 
TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. 
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sandariai uždarytą gamintojo pakuotėje. 
Gamintojas. Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, Jungtinė Karalystė. 
Platintojas. UAB “Stada- Nizhpharm- Baltija”, A. Goštauto 40A, 03163, Vilnius. El. paštas info@stada.lt, tel. nr.: (8 5) 260 39 
26. www.stada.lt. 
Hedrin® ir Penetrol® yra registruoti Thornton & Ross Ltd. prekių ženklai. 
 


