
1  Czym jest Hedrin® Raz Żel 
  w Sprayu i jak działa?
Hedrin® Raz Żel w Sprayu jest płynnym żelem w łatwej do 
stosowania postaci sprayu. Łatwy w użyciu atomizer umożliwia 
skierowanie płynnego żelu na głowę i włosy nawet w trudno 
dostępne miejsca. Hedrin® Raz Żel w Sprayu jest wysoce 
skuteczny w zwalczaniu wszy i ich jaj.
Działa poprzez fizyczne uduszenie wszy. Dodatkowo zawiera 
Penetrol™ ułatwiający penetrację jaj wszy w celu ich eliminacji. 
Żel może być stosowany tak często, jak jest to konieczne, bez 
ryzyka wystąpienia oporności wszy na preparat.

2   Przed zastosowaniem   
  Hedrin® Raz Żel w Sprayu
Nie należy stosować Hedrin® Raz Żel w Sprayu:

• w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze  składników,

• na uszkodzoną skórę,

• u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Szczególne środki ostrożności związane ze 
stosowaniem Hedrin® Raz Żel w Sprayu:

• Hedrin® Raz Żel w Sprayu posiada właściwości  
 poślizgowe. Po zastosowaniu preparatu lub  
 umyciu włosów po jego zastosowaniu, wanny,  
 kabiny prysznicowe, itp. mogą stać się śliskie.  
 Należy zachować ostrożność. Pozostałości  
 produktu należy zmyć przy pomocy detergentu
 i ciepłej wody.

•  Tylko do użytku zewnętrznego.

•  Unikać kontaktu preparatu z oczami. Jeśli żel przypadkowo  
 dostanie się do oczu, należy przemyć je obficie wodą. Jeśli  
 podrażnienie będzie się utrzymywać, zasięgnąć porady  
 lekarza.

• W razie przypadkowego połknięcia należy jak  
 najszybciej skonsultować się z lekarzem. Należy  
 zabrać ze sobą i pokazać opakowanie   
 połkniętego preparatu.
Zastosowanie u kobiet w ciąży i w okresie karmienia 
piersią:
Żaden ze składników Hedrin® Raz Żel w Sprayu nie posiada 
przeciwwskazań do stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w 
okresie karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci:
Żel jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci 
powyżej 6. miesiąca życia. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Hedrin® Raz Żel w Sprayu nie wpływa na zdolność prowadzenia 
pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jednak powierzchnie w 
kontakcie z żelem mogą stać się śliskie, dlatego niedokładnie umyte 
ręce po zastosowaniu preparatu, mogą utrudnić sprawne chwytanie.
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Płynny żel do zwalczania wszy 
głowowych i ich jaj
Produkt jest dostępny bez recepty. Tym niemniej konieczne 
jest uważne stosowanie preparatu w celu uzyskania najlepszych 
rezultatów.

Przed użyciem preparatu uważnie przeczytaj tę 
ulotkę.

• Zachowaj tę ulotkę. Być może będziesz musiał  przeczytać
 ją ponownie.

• W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości skonsultuj się 
 z lekarzem lub farmaceutą.

• W przypadku wystąpienia działań niepożądanych  
 wymienionych w punkcie 4 lub jakichkolwiek innych działań  
 niepożądanych, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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O wszach głowowych
•  Wszy różnią się rozmiarem w zależności od wieku. Mogą  
 mieć od 0,5 mm do 3 mm długości (od wielkości  
 wydrukowanej kropki do wielkości ziarna sezamu). Wszy  
 głowowe mogą być trudne do zauważenia, gdyż potrafią  
 dostosowywać swoje zabarwienie do koloru otoczenia.

•  Wszy głowowe bytują blisko skóry głowy, gdzie  
 odżywiają się krwią, co może powodować swędzenie skóry.

•  Wszy głowowe nie potrafią skakać, latać ani pływać i mogą  
 być przenoszone tylko przez bezpośredni kontakt głowy 
 z głową. Z tego względu wszy przeważnie występują na  
 głowach dzieci i dlatego ważne jest, aby w przypadku  
 zaobserwowania wszawicy u jednej osoby sprawdzać głowy  
 wszystkich członków rodziny.

•  Wszy głowowe bytują jedynie na ludziach, bez względu na  
 to, czy włosy są czyste, czy brudne.

•  Po wylęgu wszy, pusta skorupka (zwana gnidą) pozostaje  
 przyklejona do trzonu włosa. Gnidy są całkowicie niegroźne
 i mogą być usunięte palcami lub gęstym grzebieniem.

3  Sposób użycia Hedrin®  
  Raz Żel w Sprayu
• Hedrin® Raz Żel w Sprayu jest przeznaczony do 

stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca 
życia.

Uwaga:

• Hedrin® Raz Żel w Sprayu został 
opracowany z wykorzystaniem nielotnych 
składników. Mimo to należy zachować 
normalne środki ostrożności. Nie należy 
zbliżać włosów oraz ubrań do otwartego 
płomienia lub innych źródeł zapłonu.

• W przypadku stwierdzenia obecności wszy u jednego 
z członków rodziny, należy sprawdzić głowy 
pozostałych osób i zastosować preparat w tym 
samym czasie u wszystkich osób z wszawicą.

Spray jest gotowy do użycia. Przed użyciem, należy 
odbezpieczyć spust, poprzez przesunięcie plastikowej 
blokady. Po użyciu należy zabezpieczyć opakowanie.

SPOSÓB APLIKACJI:

• Przykryć ramiona ręcznikiem.

•PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY 
WSTRZĄSNĄĆ BUTELKĘ.

• Trzymając spray w odległości około 10 cm 
od włosów, nanieść równomiernie 
dostateczną ilość żelu na SUCHE włosy tak, 
aby włosy i skóra głowy były całkowicie 
pokryte i NAWILŻONE.

•Zachować ostrożność, nie kierować sprayu 
w stronę oczu i twarzy, nie wdychać go.

•Wetrzeć żel we włosy palcami lub zwykłym 
grzebieniem, rozprowadzając go dokładnie 
i równomiernie od cebulek po końce 
włosów.

•Pozostawić na głowie na co najmniej 
15 minut (lub dłużej, jeśli tak będzie 
wygodniej).

•Nałożyć szampon bezpośrednio na całą 
powierzchnię suchych włosów, dokładnie 
umyć i spłukać wodą. Powtórzyć całą 
czynność, a następnie nałożyć odżywkę, 
spłukać i wysuszyć. Hedrin® Raz Żel 
w Sprayu zawiera składniki przeciwpienne, 
dlatego szampon nie będzie pienić się 
w widoczny sposób. Jeśli będzie to 
konieczne, powtórzyć procedurę mycia, 
pamiętając o nakładaniu szamponu na 
suche włosy.

4   Możliwe działania   
  niepożądane
Podczas stosowania Hedrin® Raz Żel w Sprayu może wystąpić 
łuszczenie skóry głowy, swędzenie oraz nieznaczne 
podrażnienie w okolicach oczu. Bardzo rzadko: miejscowe 
i chwilowe wypadanie włosów. 
W przypadku pojawienia się wysypki skórnej lub innych 
objawów alergii, przerwać stosowanie Hedrin® Raz Żel w 
Sprayu. Przemyć skórę wodą z mydłem, a następnie zasięgnąć 
porady lekarza.
W przypadku wystąpienia wyżej opisanych działań 
niepożądanych lub innych działań niepożądanych 
nieopisanych w tej ulotce, skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą.

5   Przechowywanie Hedrin® 
  Raz Żel w Sprayu
•  Przypadkowe rozlanie Hedrin® Raz Żel w Sprayu może  
 spowodować ryzyko poślizgnięcia. 

•  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym  
 dla dzieci.

•  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•  Nie stosować po upływie terminu ważności znajdującego  
 się na opakowaniu.

•  Po zużyciu puste opakowanie można poddać recyklingowi. 

6   Inne informacje
Co zawiera Hedrin® Raz Żel w Sprayu:
Hedrin® Raz Żel w Sprayu zawiera 4% Dimetikon w/w.
Dimetikon nie jest trucizną chemiczną. Preparat zawiera także 
Penetrol™, olej silikonowy oraz środki zagęszczające.

Wytwórca: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, 
HD7 5QH, UK.
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