
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Tekutý gél na odstránenie vši vlasovej 

a jej vajíčok (hníd). 

Tento produkt môžete používať  na  ošetrova-  
nie vašej rodiny bez predošlej návštevy lekára, 
avšak používajte ho dôsledne, aby ste dosiahli 
najlepšie výsledky. 

POZORNE SI PREČÍTAJTE CELÝ 
NÁVOD NA POUŽITIE PRED- 
TÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍ- 
VAŤ TÚTO ZDRAVOTNÍCKU 
POMÔCKU. 
• Odložte si tento návod na použitie. Možno bude po- 

trebné, aby ste si ho znovu prečítali. 

• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, spýtajte sa svojho 
lekára alebo lekárnika. 

• Ak si  všimnete  akékoľvek  vedľajšie  účinky  uvedené 

v časti 4. alebo akékoľvek iné, spýtajte sa svojho lekára 

alebo lekárnika. 

V tomto návode na použitie sa dozviete: 

1 Čo je Hedrin® Once a na čo sa používa? 

2 Predtým ako použijete Hedrin® Once 

3 Ako používať Hedrin® Once 

4 Možné vedľajšie účinky 

5 Ako uchovávať Hedrin® Once 

6 Ďalšie informácie 

 
• Veľkosť  vší  sa  mení  počas  ich  vývinu.  Môžu  byť od 

½ mm do 3 mm dlhé (od veľkosti bodky na konci vy- 
tlačenej vety až po veľkosť sezamového semiačka). 
Môže byť pomerne ťažké odhaliť vši, keďže sa dokážu 
farebne prispôsobiť svojmu okoliu. 

• Vši žijú v tesnej blízkosti pokožky hlavy, kde sa živia 
krvou, čo môže vyvolať svrbenie pokožky. 

• Vši nedokážu skákať, lietať alebo plávať a môžu byť 
prenášané iba priamym kontaktom z hlavy na hlavu.   
To je dôvod, prečo sa vši najčastejšie vyskytujú na hla- 
vách detí a prečo je dôležité pri výskyte vší skontrolo- 
vať hlavy všetkých rodinných príslušníkov. 

• Vši žijú len na ľuďoch a neuprednostňujú čisté alebo 
špinavé vlasy. 

• Samičky vši nasadia od 3 do 5 vajíčok denne, ktoré sa 
vyliahnu po 7 dňoch. To je dôvod, prečo je potrebné 
opakovať proces po 7 dňoch, aby bolo zaistené vyhu- 
benie všetkých vší, ktoré sa vyliahli po prvom apliko- 
vaní produktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Po tom, ako sa vši vyliahnu, prázdny obal (známy ako 

hnida) zostáva prilepený k vlasu. Hnidy sú úplne ne- 
škodné a môžu byť odstránené pomocou prstov alebo 
hustým hrebeňom. 

. 
…………………………………………………………………………………… 

 

1 Čo je Hedrin® Once a na čo sa používa? 
Hedrin® Once tekutý gél a gélový sprej je vysoko 
efektívny  proti  všiam  a  hnidám.  Fyzikálne  zadusí  vši 
a navyše obsahuje Penetrol, ktorý napomáha  vnik-  
nutiu prípravku do vajíčok a ich následné usmrtenie. 
Hedrin® Once preukázal účinnosť už po jednom  po-  
užití, ale je vhodné sa následne po týždni  kontrolou 
uistiť, že sa žiadna voš alebo hnida nevyhla aplikácii.   
Ak sa objaví živá voš, ošetrenie možno zopakovať. Gél 
môže byť použitý tak často, ako je to len potrebné bez 
toho, že by sa vši voči nemu stali  rezistentné. 

 

2 Predtým ako použijete Hedrin® Once 

Nepoužívajte Hedrin® Once: 

• Ak ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek. 

• Nepoužívajte na poranenú pokožku. 

• Nepoužívajte u detí do 6 mesiacov. 

Upozornenia a opatrenia: 

• Hedrin® Once je klzký. Vane, sprchové kúty a pod. 
môžu byť šmykľavé po použití prípravku alebo umý- 
vaní vlasov. Buďte opatrný. Umyte všetky zvyšky pou- 
žitím saponátu a teplej vody. 

• Len na vonkajšie použitie. 

• Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa gél náhodou do- 
stane do očí, vypláchnite ich väčším množstvom vody. 
Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku po- 
moc. 

• Ak prípravok náhodou prehltnete, je potrebné čo naj- 
skôr vyhľadať lekára. Zoberte si so sebou obal, aby ste 
mohli ukázať, aký produkt ste  prehltli. 

Použitie počas tehotenstva a dojčenia: 

Hedrin® Once nevyvoláva vedľajšie účinky pri použití 
počas tehotenstva a dojčenia. 

Použitie u detí: 

Gél je vhodný pre dospelých a deti od 6 mesiacov. 
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3 Ako používať Hedrin® Once 
Hedrin® Once je vhodný pre dospelých a deti vo 
veku od 6 mesiacov. 

Prosím všimnite si: 

• Aj keď je produkt zložený z neprchavých látok, 
dodržujte základné bezpečnostné pravidlá pre 
používanie a vždy držte vlasy mimo otvore- 
ného ohňa. 

• Ak má niektorý z členov rodiny vši, skontrolujte 
všetkých členov rodiny a ošetrite naraz všetky 
prípady výskytu vší. 

SPÔSOB POUŽITIA: 
• Zakryte ramená uterákom. 

• PRED KAŽDÝM POUŽITÍM FĽAŠU 
DÔKLADNE PRETREPTE. 

• Rovnomerne naneste dostatočné 
množstvo gélu na SUCHÉ vlasy, aby 
ste zabezpečili,  že  pokožka  hlavy 
a vlasy sú  celkom  pokryté  gélom  
a vlasy sú NASIAKNUTÉ. 

• Votrite gél do vlasov prstami alebo 
použitím hrebeňa a rovnomerne ho 
rozotrite od koreňov vlasov až po ich 
končeky. 

• Nechajte pôsobiť na vlasoch najmenej 
15 minút (alebo dlhšie, ak je to po- 
trebné). 

• PRED OPLÁCHNUTÍM, naneste šam- 
pón priamo na povrch vlasov a pre- 
svedčte sa, že celé vlasy boli pokryte 
šampónom. Na úspešné odstránenie 
musí byť gél úplne pokrytý šam- 
pónom, keďže produkt odpudzuje 
vodu. Ak sú vlasy opláchnuté vodou 
pred použitím šampónu, odstránenie 
gélu nie je dostatočné. 

Prosím všimnite si: 

Hedrin® Once obsahuje odpeňovacie činidlá, takže 
šampón nebude peniť ako zvyčajne. Dôkladne ho 
naneste a následne zmyte vodou. Ak je to vhodné, 
použite kondicionér, následne ho zmyte a vlasy 
osušte. Ak sa gél po vysušení úplne neodstránil, 
zopakujte celý proces a nezabudnite naniesť šam- 
pón priamo na vlasy. 

 
 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov: 

Hedrin Once nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozi- 
dlá a obsluhovať stroje. Povrchy, ktoré sa dostanú do 
kontaktu s gélom, môžu byť šmykľavé a pokiaľ si ruky 
po aplikácii dôkladne neumyjete, môže to ovplyvniť 
silu hmatu. 

4 Možné vedľajšie účinky 

Pri použití Hedrin® Once sa môže vyskytnúť lúpanie 
vlasovej pokožky, svrbenie, mierna iritácia okolo očí 
a vypadávanie vlasov. Prestaňte používať Hedrin® Once 
v prípade výskytu vyrážky na pokožke alebo iných 
príznakov alergie. Umyte pokožku mydlom a vodou a 
vyhľadajte lekársku pomoc. Ak si všimnete ktorékoľvek 
z týchto alebo iné vedľajšie účinky, prestaňte produkt 
používať a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 

 

5 Ako uchovávať Hedrin® Once 

• Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchová- 
vajte v pôvodnom obale. 

• Uchovávajte pri teplote do 25 °C. 

• Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je vyzna- 
čený na obale. 

• Po použití môže byť prázdny obal   recyklovaný. 

• Po rozliatí môže spôsobiť pošmyknutie. 

 

6 Ďalšie informácie 

Čo Hedrin® Once obsahuje: 

Hedrin®  Once  gél  obsahuje  dimetikón  100  4%  w/w. 
Dimetikón nie je chemická toxická látka na ničenie vší 
(biocíd).  Ďalšie  zložky  sú:  Penetrol  (nerolidol),  PEG/ 
PPG dimetikón kopolymér, silica sylitate. 

 
 

Výrobca: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, 
HD7 5QH, Veľká Británia. Hedrin® a Penetrol® sú ochranné 
známky spoločnosti Thornton & Ross Ltd. 

Dátum poslednej revízie textu: Júl 2018. 
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