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®

plus

Beste ouders,
Voor toepassing de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen! Deze bevat belangrijke informatie, waarmee u rekening moet houden bij het aanbrengen van dit medische hulpmiddel.
Raadpleeg uw drogist, apotheker of arts als u vragen heeft.
Gebruiksaanwijzing
Samenstelling:
92 % dimeticon, middellangeketentriglyceriden, jojobawas.
Indicaties:
NYDA® plus wordt gebruikt voor de fysische behandeling van hoofdhaar waarop zich
hoofdluis bevindt (pediculosis capitis). Bij gebruik volgens de instructies is NYDA® plus
tevens afdoende tegen larven en eitjes (neten).
Werking:
NYDA® plus bevat geen schadelijke insecticiden. De vloeistof dringt diep door in de
ademhalingsorganen van luizen, larven en eitjes, waardoor ze stikken. Gezien de fysische
werking kunnen luizen geen resistentie ontwikkelen.
Contra-indicaties:
NYDA® plus mag niet worden gebruikt bij mensen van wie bekend is dat ze overgevoelig zijn
voor bestanddelen van het middel. Mochten zich allergische huidreacties voordoen, dan
dient de behandeling met NYDA® plus direct te worden gestaakt.
NYDA® plus mag niet worden gebruikt bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
en bij kinderen tot twee jaar; met deze groepen patiënten is nog niet voldoende ervaring
opgedaan.
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Waarschuwing:
•	NYDA® plus is alleen voor uitwendig gebruik.
•	Bij het gebruik van NYDA® plus dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de ogen of
slijmvliezen (neus en keel). Als de vloeistof per ongeluk toch in de ogen terechtkomt, dienen deze gedurende
10 tot 15 minuten met overvloedig water te worden gespoeld. Raadpleeg uw drogist, apotheker of arts als de
irritatie aanhoudt.
•	NYDA® plus niet inademen.
•	NYDA® plus zou kunnen reageren met bepaalde haarverzorgings- en haarkleurproducten.
•	Aangezien een aantal bestanddelen ontvlambaar zijn, mag NYDA® plus niet in de buurt van open vuur of
gloeiende voorwerpen gebruikt worden. Houd NYDA® plus ver uit de buurt van hitteen ontstekingsbronnen en
rook niet tijdens de behandeling.
•	Als er per ongeluk NYDA® plus wordt gemorst, bestaat er gevaar voor uitglijden. De gemorste vloeistof dient dan
ook onmiddellijk te worden verwijderd.
Bijwerkingen:
In zeldzame gevallen kunnen door een van de bestanddelen van het product allergische huidreacties in gang
worden gezet, die zich uiten als een ontsteking, een zwelling, roodheid of uitslag.
Aanwijzingen voor gebruik:
Volg deze aanwijzingen om het haar met succes te ontdoen van hoofdluis.
NYDA® plus gebruiken:
De eerste keer dat u NYDA® plus gebruikt, wordt de bijgeleverde kam-applicator op het flesje geschroefd. Verwijder
daartoe de dop van het flesje en schroef de kam-applicator vast. Bewaar de dop om het flesje weer te kunnen
afsluiten.
Vóór de behandeling:
Controleer bij ieder gezinslid al het hoofdhaar met de NYDA® luizen- en hetenkam.
Behandel iedereen die luizen heeft op dezelfde dag, zodat de luizen niet terugkomen. Eventuele klitten kunnen vóór
de behandeling met een gewone kam worden verwijderd. De kam moet naderhand goed worden schoongemaakt.
Meer tips en informatie vindt u op de website www.nyda.com.
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Behandeling met NYDA

®

plus:

1. NYDA® plus met behulp van de kam-applicator op het droge haar aanbrengen
en inmasseren.
Pak het flesje en zet de kam-applicator een beetje scheef tegen de haargrens in de
buurt van de kruin. Trek dan de kam-applicator behoedzaam langs de hoofdhuid naar
beneden. Herhaal dit proces tot de gehele haargrens met NYDA® plus behandeld is.
Vervolgens masseert u de lotion in tot het haar volkomen natgemaakt is. Zo wordt
zeker gesteld dat alle luizen, larven en neten met de oplossing in contact komen en
NYDA® plus optimaal zijn werk kan doen.
Tip: bij gebruik in de buurt van het voorhoofd en de slapen verdient het aanbeveling het
hoofd in de nek te leggen, zodat de oplossing niet in de ogen komt.
De benodigde hoeveelheid hangt af van de dikte en lengte van het haar. De haren in de
buurt van de hoofdhuid en achter de oren moeten extra goed met NYDA® plus behandeld worden, omdat zich daar de meeste luizen en neten bevinden. Lang en bijzonder
dik haar dient streng voor streng behandeld te worden.
2. Laat NYDA® plus gedurende 1 uur inwerken.
Luizeneitjes (neten) zijn zeer hardnekkig. Daarom is het belangrijk NYDA® plus
1 uur in te laten werken. Na deze tijd zijn de luizen en hun larven gedood, zodat er geen
besmettingsgevaar meer bestaat.
3. Na 1 uur kunt u de gestikte luizen met de luizenkam uitkammen.
Na de inwerkingstijd van 1 uur kunt u het haar met de NYDA® luizenkam zorgvuldig uitkammen en het zodoende van de gestikte luizen bevrijden. NYDA® plus maakt
het uitkammen gemakkelijker voor u, omdat zijn speciale samenstelling zelfs lang haar
goed kambaar maakt.
Hoe wordt een luizenkam gebruikt?
Verdeel het haar in een aantal gedeelten door scheidingen te kammen. Verdeel elk
gedeelte in dunne strengen. Kam het haar streng voor streng, waarbij u zo dicht
mogelijk bij de hoofdhuid begint; u kamt dus van de wortel naar het uiteinde van de
haren. Zo voorkomt u dat de luizen terug kruipen. Telkens wanneer u een streng hebt
behandeld, zet u deze vast en veegt u de kam schoon met een papieren doekje voordat
u verder gaat.
Overtuig u ervan dat u de kam zo vasthoudt dat het logo naar het hoofd wijst.
4. Uitwassen met gewone shampoo.
Na 1 uur te hebben gewacht kunt u NYDA® plus met uw gebruikelijke shampoo uitwassen. Als zich na de eerste wasbeurt nog vloeistof in het haar bevindt, kan deze
eenvoudig worden verwijderd met een tweede wasbeurt.
5. Controle van de behandeling.
In ieder geval dient na 8 tot 10 dagen het resultaat van de behandeling opnieuw te
worden gecontroleerd. Zo nodig dient het aanbrengen van het product te worden
herhaald volgens de bovenstaande aanwijzingen. De behandeling met NYDA® plus is
veilig en kan enkele keren worden herhaald.

Bewaarinstructies:
Niet bewaren boven 25 °C.
NYDA® plus niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum zoals vermeld op de verpakking.
Het bewaren van medische hulpmiddelen dient met zorg te gebeuren.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Distributeur Nederland:
Holland Pharma
Bosberg 41
7271 LE Borculo
E-mail: otc@hollandpharma.nl
Website: www.hollandpharma.nl
Consumenten servicelijn: 0900 111 444 9 (20 ct/m)
Faxnummer: (0545) 25 10 76

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Duitsland
www.nyda.com

Datum van informatie: juli 2016
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Aangezien enkele bestanddelen ontvlambaar zijn, mag NYDA® plus niet in de buurt van open
vuur of gloeiende voorwerpen gebruikt worden. Houd NYDA® plus ver uit de buurt van hitte- en
ontstekingsbronnen en rook niet tijdens de behandeling.
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