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GEBRUIKSAANWIJZING

Innovatieve hoofdluisbehandeling. Doodt hoofdluis en neten.

Een unieke natuurlijke plantaardige oplossing. 
Zonder chemische middelen!

Wetenschappelijk bewezen en makkelijk in het gebruik.



Belangrijk!
• Geschikt voor gebruik voor kinderen van 4 jaar en ouder onder 

toezicht van een volwassene. 
• Tijdens de behandeling niet recht achter het hoofd van het kind staan. 
• Als de aan/uitknop rood licht geeft moeten de batterijen worden 

vervangen.
• Alleen geschikt voor extern gebruik.

Bewaar deze 
gebruikswijzing bij 

de verstuiver 
Distributeur | MWMedical B.V.
www.novokid.nl



Leeft 30 dagen.
Een vrouwtje kan wel 

10 eieren (neten) 
per dag leggen

Volwassen
luis gaat zich
na 10 dagen

reproduceren

Volwassen luis

Onvruchtbare
luis

Neten

Neten komen
na 7 dagen uit

Doorbreek 
de cyclus

Over hoofdluis 
Elk geval van luizenbesmetting  begint met één luis of een 
paar luizen op het hoofd die eieren leggen die binnen 
7-10 dagen uitkomen en gaat door met de drie staps 
cyclus van voortplanting tot plaag:
Neten (luizeneieren) - Meestal gelegd dicht bij de 
hoofdhuid, op de achterkant van het hoofd en achter de 
oren. Zodra de luis uit het ei is gekomen (binnen 7-10 
dagen) blijft het lege omhulsel aan het haar plakken.
Nimfen - Jonge luizen die uit de eieren zijn gekomen. In 
dit stadium kunnen ze zich niet reproduceren. 
Volwassen luizen - Luizen worden 10 dagen na 
het uitkomen volwassen en beginnen zich dan te 
reproduceren. De grootte van hoofdluizen varieert 
afhankelijk van hun leeftijd tussen de 0,5 - 3 mm.
Hoofdluizen kunnen alleen worden overgedragen via 
rechtstreeks hoofd-tegen-hoofdcontact. Ze houden het 
haar vast met klauwen maar na de behandeling verliezen 
ze hun kracht en vallen ze uit het haar.

1   Voordat u begint
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat 
u uw Novokid hoofdluis behandelset gebruikt. Lees 
alle waarschuwingen vóór gebruik en neem alle 
aanbevolen veiligheidsmaatregelen in acht.

1.1. Apparaatbeschrijving
Novokid is een innovatief hulpmiddel voor 
een effectieve behandeling van een hoofdluis 
besmetting. Novokid maakt gebruik van een 
natuurlijke, plantaardige oplossing die niet-toxisch 
is, zonder pesticiden en sliconen, en die efficiënt en 
gebruiksvriendelijk is.

1.2. Verpakking inhoud
Uw Novokid hoofdluis behandelset bevat:

1 Novokid verstuifer 
4 Novokid behandelcapsules
1 Novokid kap
2 Connectoren
1 Plastic aansluitslang
1 Luizenkam
1 Schroevendraaier voor het vervangen van de 
batterijen
1 Gebruikershandleiding & garantiebewijs

2   Beoogd gebruik en veiligheid  
Novokid is geschikt voor gebruik op alle soorten en 
lengtes van haar, bij kinderen van 4 jaar en ouder, 
onder toezicht van een volwassene. Sta niet achter 
het hoofd van het kind terwijl het apparaat aan staat. 
DE NOVOKID HOOFDLUIS BEHANDELING IS 
ALLEEN VOOR EXTERN GEBRUIK BEDOELD.

3   Waarschuwing
Niet gebruiken in het geval van een infectie, wond, 
huidirritatie of huidproblemen. Als zich tijdens of 
na gebruik huiduitslag of een ander teken van een 
allergische reactie ontwikkelt, stop dan met de 
behandeling. Was de huid onmiddellijk met water. 
Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies.

4   Mogelijke bijwerkingen 
De behandeling kan jeuk of een lichte irritatie op de 
hoofdhuid veroorzaken.

5   Vóór de behandeling 
Voordat u uw Novokid hoofdluis behandelset gebruikt, 
moet u ervoor zorgen dat:
De behandeling wordt uitgevoerd in een droge en 
geventileerde ruimte.
Het haar volledig droog is en vrij van crème, gel, olie, 
haarclips of andere accessoires.

6   Aan de slag!
De Novokid hoofdluis behandeling duurt 10 
minuten. Volg deze eenvoudige stappen:

1. Sluit de slang aan op de pin bovenop het apparaat. 

2. Plaats de kap op het hoofd van het kind zodat 
het haar volledig is bedekt. Zorg ervoor dat de 
connector van de kap en het luchtventiel in het 
midden van het achterhoofd komen te zitten. Pas de 
kap aan en trek de rubberen strip achter het hoofd 
aan voor een optimale pasvorm.

3. Neem een behandelcapsule en klik deze vast aan de 
connector op de kap. Sluit de andere kant van de 
capsule aan op het uiteinde van de slang - wanneer 
deze goed is bevestigd, hoort u een klik. 

U bent nu klaar om de behandeling te starten!

4. Druk op de knop op de verstuiver. Het groene 
lampje gaat branden. Tijdens de behandeling zal het 
apparaat zichzelf 4 keer herstarten.

5. Na voltooiing van de behandeling zal het groene 
lampje uitgaan.

6. Verwijder de kap voorzichtig door hem terug achter 
over het hoofd te trekken om contact met de ogen 
te vermijden (De azijngeur zal na een paar minuten 
verdwijnen).

7. Ontkoppel de behandelcapsule van de kap en 
de slang en gooi deze weg. We raden aan om de 
gebruikte capsule in een zakje te doen om geur te 
voorkomen.

N O V O K I D

Bedek de ogen niet met de kap.
Zorg ervoor dat u de lucht voorzichtig uit de 
kap drukt.
Dit is belangrijk voor het resultaat van de 
behandeling.



8. Herhaal de behandeling met een nieuwe capsule na 
24 uur.

9. Belangrijk! Voor een optimaal resultaat wordt 
aangeraden om de behandeling na 7 dagen te 
herhalen.

10. Bewaar het apparaat, de capsules en de kap buiten 
het bereik van kinderen.
Let op!
Het is niet nodig om het haar na de behandeling te 
wassen. Als u besluit om het haar te wassen, wacht 
dan 15 minuten na het einde van de behandeling.
Na de behandeling kunnen dode luizen vanzelf uit het 
haar vallen. Als u ze onmiddellijk na de behandeling 
wilt verwijderen, gebruik dan de meegeleverde 
Novokid kam.

7   Bewaren en onderhoud 
We raden u aan:
• Houdt uw Novokid hoofdluis behandelset buiten het 

bereik van kinderen.
• Bewaar alle onderdelen in de doos op 

kamertemperatuur voor toekomstig gebruik.
• Wikkel de slang niet om de verstuiver.
• Gebruik geen behandelingscapsule na de uiterste 

houdbaarheidsdatum.
• Vervang de batterijen als het rode lampje op het 

apparaat verschijnt.
• Gebruik zeep en water om de kap te reinigen en 

veeg deze af met een vochtige doek.
• Laat de verstuiver niet nat worden.

8   Verbruiksartikelen
Ga naar onze website www.novokid.nl 
voor het bestellen van extra kappen en 
behandelingscapsules.

9   Problemen oplossen 
Als de kap niet wordt opgeblazen zodra de 
verstuiver is ingeschakeld controleert u dan of de 
connectoren van de kap en de slang goed vastzitten. 
Druk deze goed vast. Controleer of het uitlaatklepje 
van de kap dicht zit. Is dit niet het geval druk deze 
dan dicht.
Als het LED-lampje niet knippert, controleer dan 
of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang ze. 
Neem voor alle andere problemen contact op met 
de Novokid klantenservice.

10   Klantenservice 
De klantenservice is bereikbaar via onze website 
www.novokid.nl. 

11   Garantie 
De Novokid  verstuiver heeft 3 jaar garantie. 
Raadpleeg uw Novokid garantiekaart voor meer 
informatie.

12   Verwijdering 
Gooi de verpakking weg bij een inzamelpunt dat 
materialen op soort sorteert. Voer gebruikte 
batterijen gescheiden van huishoudelijk afval 
af en in overeenstemming met de geldende 
afvalvoorschriften.

13   Specificaties

14   Tekens en symbolen
Producten voorzien van dit symbool voldoen aan de 
vereisten van de CE-richtlijn.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

De verstuiver is beschermd tegen het inbrengen van 
objecten met een diameter groter dan 2,5 mm, zoals 
vingers, om deze te beschermen tegen elektrische 
schokken.

Niet gebruiken in een vochtige omgeving.

Niet afvoeren als huishoudelijk afval. Volg de lokale 
regels voor de gescheiden inzameling van elektrische 
en elektronische producten en batterijen. Correcte 
verwijdering helpt negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Bedrijfstemperatuurbereik 15-30 °C.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke 
waarschuwingen en instructies voor gebruik.

Productiedatum

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese 
Unie.

Uiterste houdbaarheidsdatum

Model TC-001

Voeding 4 AA batterijen x 6V = 500MA

Bedrijfstemperatuur
& luchtvochtigheid 

15-30 C;                                      
<70% luchtvochtigheid

Pompdruk 4 LPM

Bewaarinstructies Kamertemperatuur 
(Zie hoofdstuk 7)

NOVOMIC LTD.
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23 Hamelacha St. Rosh Haain, Israël

MEDES LTD.
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett
Herts WD7 7AR, Verenigd Koninkrijk
Tel / Fax: +44 (0) 1923859810
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Voor een optimaal 
resultaat de 

behandeling elke 
7 dagen herhalen.



De behandeling moet worden 
uitgevoerd in een droge en goed 
geventileerde ruimte.
Het haar moet los en volledig 
droog zijn en geen crème, gel, of 
andere haar verzorgingsproducten 
bevatten.

Plaats de kap op het hoofd van 
het kind zodat de opdruk aan de 
achterzijde van het hoofd komt en 
de witte band over het voorhoofd 
loopt. Zorg er voor dat de haren en 
oren volledig onder de kap zitten.

Voordat u de verstuiver kan 
gebruiken, plaats u de batterijen 
in de batterijhouder welke 
zich aan de onderkant van de 
verstuiver bevindt (gebruik de 
meegeleverde schroevendraaier 
om het dekseltje te openen).

Schroevendraaier

De batterijen
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Knijp zachtjes in de kap (zoals te 
zien is op de foto) om de lucht uit 
de kap te krijgen. Om het beste 
resultaat van de behandeling te 
krijgen is het belangrijk om alle 
lucht uit de kap te verwijderen.

Druk op de aan/uitknop en 
controleer of het groene licht 
aan is.

Neem een capsule en draai deze vast 
aan de connector die aan de kap vast zit. 
Verbindt de andere kant van de capsule 
met de connector aan het uiteinde van 
de slang. Wanneer goed aangebracht, 
is de driehoek (pijltje) op één lijn met 
de lijn op de connector. (Zie foto 5). 
Een klikkend geluid geeft aan dat de 
connector goed vast zit aan de capsule.
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Tijdens de behandeling zal het 
groene lampje knipperen en het 
apparaat zal geleidelijk de kap 
opblazen. Een licht gevoel van 
tintelingen en jeuk kan optreden.

Draai na de behandeling de 
capsule los van de kap en de 
slang. 

De behandeling duurt 10 minuten. 
Na afloop zal het groene licht 
vanzelf uitgaan. Wacht nog 2 
minuten extra voor de kap te 
verwijderen.
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Verwijder de kap voorzichtig 
door deze over het hoofd naar 
achteren weg te trekken. Zo kan 
de kap de ogen niet raken. Voor 
een optimaal resultaat na 15 
minuten het haar kammen 
met de bijgeleverde Novokid 
luizenkam.

De behandeling na 7 dagen 
herhalen. In geval van ernstige 
besmetting of kinderen met 
veel haar de eerste behandeling 
na 24 uur herhalen.

Gooi de lege capsule weg, bij 
voorkeur in een plastic afsluitbaar 
zakje.
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