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Depois de seco, se o gel não tiver sido
totalmente removido, repita todo
o procedimento sem se esquecer de aplicar
o champô diretamente no cabelo seco.

Nenhum dos componentes de Hedrin® Once Spray Gel
é considerado suscetível de causar efeitos indesejados
se usado durante a gravidez ou amamentação.
Utilização em crianças:
O gel é adequado para adultos e crianças a partir dos
6 meses de idade.

210 x 148mm flat (27 x 148mm folded)
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• Não pulverizar nos olhos nem no rosto e evitar
inalar o spray.

Aplique o condicionador conforme necessário,
lave e seque.

Hedrin® e Penetrol® são marcas registradas
de Thornton & Ross Ltd.

26.02.2019

• Não usar após o prazo de validade impresso na
embalagem.

Hedrin Once Spray Gel contém um agente
antiespuma para que o champô não faça
espuma assim que seja aplicado. Após esfregar
com o champô, lavar abundantemente com
água.
®

Dimensions

• Após a eclosão do ovo do piolho, o invólucro
fica vazio e permanecerá colado ao cabelo sendo
completamente inofensivo. Pode ser removido com
os dedos ou com um pente fino.

• Se engolir o produto acidentalmente, consulte
um médico o mais rapidamente possível. Leve a
embalagem consigo para mostrar qual produto que
engoliu.

Atenção:

Importador: Stada, Lda
Quinta da Fonte, Ed.D.Amélia, Piso 1 Ala B
2770-229 Paço de Arcos

92857061811

• Os piolhos só vivem no cabelo e couro cabeludo
humano e não têm preferência por cabelos limpos
ou sujos.

• Apenas para uso externo.
Evitar o contato com os olhos. Em caso de contacto
acidental com os olhos, lavar abundantemente
com água. Se a irritação persistir, procure
assistência médica.

• ANTES DE LAVAR, aplique o champô
diretamente no cabelo, garantindo total
cobertura. Como o produto repele a água,
o gel precisa de ser bem misturado com
o champô, a fim de removê-lo. Se o cabelo
for lavado com água antes do champô ser
aplicado, a remoção de gel será ineficaz.

IG Code

• Os piolhos não saltam, voam ou nadam e só podem
ser transmitidos por contato direto de cabeça a
cabeça. É por isso que os piolhos são comumente
encontrados nas cabeças das crianças e é importante
verificar as cabeças de todos os membros da família
quando os piolhos são encontrados.

• Hedrin® Once Spray Gel provoca as superfícies
escorregadias. Banheiras, chuveiros, lavatórios,
etc., podem ficar escorregadios quando usar ou
lavar o cabelo. Cuidado. Lavar todos os resíduos
com detergente e água morna.

100ml

• Os piolhos vivem junto ao couro cabeludo onde se
alimentam de sangue e isso pode causar comichão
no couro cabeludo.

Tome especial cuidado com Hedrin® Once Spray Gel:

Thornton & Ross Ltd., Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, Reino Unido.

Pack Size

• Os piolhos da cabeça variam de tamanho de acordo
com a idade. Podem medir entre ½ mm e 3 mm de
comprimento (do tamanho da ponta de uma agulha
até ao tamanho de uma semente de sésamo). Os
piolhos podem ser difíceis de detetar porque podem
adaptar a sua cor com a do ambiente onde estão.

• Deixar atuar no cabelo pelo menos 15 minutos
(ou mais se for mais conveniente).

Hedrin® Spray Gel é um dispositivo médico de classe I.

Leaflet

Sobre os piolhos

• Não usar em crianças menores de 6 meses.

• Distribuir o gel no cabelo com os dedos ou
com um pente espalhando da raiz às pontas
do cabelo.

Contém também Penetrol® (nerolidol), copolímero de
dimeticone PEG / PPG e sililato de sílica.
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• Não usar em pele danificada.

Hedrin® Once Spray Gel contém dimeticone a 4% .
Dimeticone não é um inseticida.

3

• Se tem alergia a algum dos componentes listados.

6. Outras informações
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5. Como conservar Hedrin® Once Spray Gel
6. Mais informações

• Aplicar gel suficiente e uniformemente sobre
o cabelo SECO, para garantir que o couro
cabeludo e cabelo são totalmente cobertos
e o cabelo é IMPREGNADO no produto.
O spray deve ser aplicado aproximadamente
a 10 cm de distância do cabelo.

PANTONE 7655 C

Não usar Hedrin® Once Spray Gel:

• Após o uso, a embalagem vazia pode ser reciclada.

10pt

4. Efeitos secundários possíveis

• AGITAR BEM O FRASCO ANTES DE CADA
UTILIZAÇÃO.

7pt

2. Antes de usar Hedrin® Once Spray Gel

• Não utilize após o prazo de validade impresso na
embalagem.

• Cobrir os ombros com uma toalha.

• Manter o produto na embalagem original.

Frutiger LT Std

3. Como usar Hedrin® Once Spray Gel

MODO DE UTILIZAÇÃO

• Conservar a temperatura inferior a 25°C.

PANTONE 280 C

2. Antes de usar Hedrin Once Spray Gel
®

• Manter fora da vista e alcance das crianças.

Component

1. O que é o Hedrin® Once Spray Gel e para que
é utilizado?

O produto pode ser utilizado com segurança sempre
que necessário, sem que os piolhos desenvolvam
resistência.

• Se um membro da família tiver piolhos,
verifique os outros membros da família e
trate todos os casos de piolhos ao mesmo
tempo para minimizar a reinfestação.

Operator

Neste folheto:

Se entornar acidentalmente, o Hedrin® Once Spray Gel
pode deixar as superfícies escorregadias.

Fonts Used

• Se notar algum efeito secundário mencionado
na secção 4 ou qualquer outro efeito secundário,
fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Precauções especiais de conservação

Colours Used

• Se tiver alguma dúvida, pergunte ao seu
médico ou farmacêutico.

• Formulado com componentes não voláteis,
no entanto, observe as precauções normais
de segurança e mantenha sempre o cabelo
longe das chamas.

Hedrin Once Spray Gel Ciclumfarma
Portugal

• Guarde este folheto. Pode precisar de o ler
novamente.

Hedrin® Once Spray Gel é altamente eficaz contra
piolhos e lêndeas. Atua por um mecanismo físico
asfixiando os piolhos. Contém Penetrol®, que ajuda
o produto a penetrar nas lêndeas, eliminado-as.
Hedrin® Once Spray Gel demonstrou ser eficaz numa
só aplicação, mas deve ser realizada uma verificação
adicional uma semana após a primeira aplicação
para se certificar de que nenhum piolho ou lêndea
conseguiu escapar. Se for encontrado algum piolho
vivo na cabeça, o tratamento pode ser repetido.

Tomar atenção:

Product Title

Ler cuidadosamente o folheto informativo antes de
começar a usar este produto.

1. O que é o Hedrin® Once Spray Gel e
para que é utilizado?

Se notar algum destes ou outros efeitos secundários,
pare de usar o produto e fale com o seu médico ou
farmacêutico.

MHRA Header Box

Pode usar este produto para tratar sua família
sem consultar um médico, mas use-o com
cuidado para obter os melhores resultados.

Hedrin® Spray Gel é adequado para adultos e
crianças com mais de 6 meses.

CRN

3. Como usar Hedrin® Once Spray Gel

PCP Header Box

Spray gel

Ao usar o Hedrin® Once Spray Gel pode ocorrer,
descamação do couro cabeludo, comichão, ligeira
irritação ao redor dos olhos e perda de cabelo. Pare
de usar o Hedrin® Once Spray Gel se tiver erupção
cutânea ou outros sinais de alergia. Lave a pele com
água e sabão e procure assistência médica.

Body Text
Point Sizes Used
Min
Max

Uma única aplicação

4. Possíveis efeitos secundários

Keyline (Non-printing)

Hedrin® Spray Gel não afeta sua capacidade de
condução ou utilização de máquinas. No entanto, as
superfícies que tenham estado em contacto com o gel
podem tornar-se escorregadias e a menos que as mãos
tenham sido lavadas, pode afetar a aderência.
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Condução de veículos e utilização de máquinas:

