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Linicin® Prevent Spray – Bruksanvisning

LINICIN® PREVENT SPRAY
FÖRHINDRAR LUSANGREPP
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du använder Linicin Prevent Spray.
Vad är Linicin Prevent Spray?
Linicin Prevent Spray är ett förebyggande
lusmedel som effektivt och säkert förhindrar
lusangrepp. Linicin Prevent Spray kan
användas på vuxna och barn från två års
ålder. Linicin Prevent är en mild och färglös
spray för håret med neutral doft. Den
är enkel att använda och kan appliceras
varje dag under högriskperioder för smitta.
Produkten behöver inte sköljas ur. Linicin
Prevent Spray består av:
1. Linicin Prevent Spray flaska, 100 ml.
Ingredienser (INCI): Aqua, alcohol
denat., PEG-40 hydrogenated castor oil,
menthanediol, vitex extract.
2. Bruksanvisning innehållande information
om huvudlöss och hur Linicin Prevent Spray
används. Spara denna för framtida behov.
Vad är huvudlöss?
Huvudlöss är blodsugande insekter utan
vingar. De är parasiter som livnär sig på
människans blod. Lössen och gnetterna
(lusäggen) kan vanligen upptäckas längs
hårfästet bakom öronen och i nacken,
eftersom dessa områden är varma och mörka.
Lössens färg kan variera från sandfärgad till
nästan svart. När de har sugit blod blir de
mörkröda. En vuxen huvudlus är ca 2-4 mm
lång. Gnetterna mäter knappt 1 mm och är
vita. De kan likna sandkorn eller mjäll och
sitter längst ner på hårstråna mot hårbotten.
Det finns tre stadier i lusens livscykel: ägg,
nymf och färdigutvecklad lus. Den vuxna
honan fäster sina ägg längs hårstrået med
ett slags klister, endast 1 mm från hårbotten.
Äggen sitter hårt fastklibbade vid hårstråna,
vilket innebär att avståndet från hårbotten ökar
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Läs bruksanvisningen
före användning

DK

allteftersom håret växer. Efter högst tio dagar
har en nymf utvecklats och ägget kläcks. Efter
ytterligare högst tolv dagar har nymfen blivit
en färdigutvecklad lus. Hela livscykeln från
ägg till färdigutvecklad lus tar ca tre veckor.
Huvudlöss smittar i normalfallet vid direktkontakt, och sprids vanligen bland barn
under lek. Även mössor, halsdukar, hårborstar
och liknande kan dock överföra smitta om de
används av flera personer under kort tid.
Hur används Linicin Prevent Spray?
1. Spraya Linicin Prevent Spray på torrt
hår.
Applicera Linicin Prevent Spray varje
morgon under perioder då huvudlöss
förekommer i närmiljön för att förhindra
smitta. Se till att håret är torrt vid
applicering. Spraya över hela håret.
Mängden spray beror på hårets längd.
Hela hårets yta ska täckas. Undvik kontakt
med ögon och slemhinnor. Spraya endast
håret och undvik att få spray i ansiktet.
2. Låt Linicin Prevent Spray sitta i håret
hela dagen.
Spraya håret igen efter simning, duschning, intensiv hårborstning eller annat
som skulle kunna avlägsna Linicin
Prevent Spray från håret.
3. Upprepa dagligen.
Under perioder då löss förekommer i närmiljön rekommenderas att dagligen
spraya håret med Linicin Prevent Spray för
att förhindra att bli smittad av huvudlöss.
Effekten varar i minst sju timmar. Därefter
kan sprayning upprepas om du fortfarande
befinner dig i en miljö där huvudlöss
förekommer.

Se ”Viktigt” i
bruksanvisningen

Förvaras vid
2-30°C

Sista
förbrukningsdatum

Viktigt
• Glöm inte bort normala försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad med
huvudlöss. Kontrollera/kamma håret
varje dag under perioder då huvudlöss
förekommer.
• Linicin Prevent Spray passar både vuxna
och barn från 2 års ålder.
• Linicin Prevent Spray kan orsaka lätt ögonirritation. Spraya inte i ögonen eller på
slemhinnor. Om detta skulle hända, skölj
noga med vatten.
• Linicin ska inte användas av personer som
är överkänsliga mot någon av ingredienserna. Om du är osäker, testa Linicin
Prevent Spray på ett litet område innan den
används första gången.
• Avsluta behandlingen och kontakta läkare
ifall någon överkänslighetsreaktion skulle
uppstå.
• Linicin Prevent innehåller inga ämnen
som tränger igenom huden. Om
du är gravid eller ammar rekommenderas det ändå att du rådfrågar läkare
eller apotekspersonal före användning.
• Endast för utvärtes bruk.
• Använd inte Linicin Prevent Spray efter
sista förbrukningsdatum.
Förvaring
Förvara produkten vid 2-30°C på en säker
plats utom räckhåll för barn.
Marknadsförs av
Sverige: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.
Tel. 020-35 05 05 E-post: info@meda.se
www.linicin.se
Finland: Meda Oy, Vaisalavägen 4,
02130 Esbo. Tel. 020-720 95 50
E-post: info@meda.fi
www.linicin.fi
Linicin® är ett registrerat varumärke som
tillhör Meda AB.

Tillverkare

TEKNISKA DATA – Produktnamn: Linicin® Prevent Spray. Ingredienser: Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanediol, vitex extract. Avsedd
användning: Förhindrar lusangrepp. Innehåll: 100 ml. Registrering: Linicin® Prevent Spray är klassificerat och registrerat som medicinteknisk produkt klass 1 enligt
direk-tiv 93/42/EEG om medicinteknisk produkt. Förvaring: Förvaras torrt vid 2-30°C. Får inte användas efter utgångsdatumet på förpackningen. Förvaras utom räckhåll för
barn. Användarinformation: Läs bruksanvisningen. Tillverkare: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. Informationen uppdaterades senast: 03/2018.

Linicin® Prevent Spray – Brugsanvisning

LINICIN® PREVENT SPRAY
FORHINDRER LUSEANGREB
Læs denne brugsanvisning grundigt, inden
du anvender Linicin Prevent Spray.
Hvad er Linicin Prevent Spray?
Linicin Prevent Spray er et forebyggende lusemiddel, som effektivt og sikkert forhindrer luseangreb. Den har en duft, som er neutral for
mennesker, men som lusene afskyr. Lusene
afskrækkes derfor fra at kravle ind i håret.
Den kan anvendes af voksne og børn fra 2 år.
Linicin Prevent Spray er, farveløs og mild
spray med en neutral duft. Linicin Prevent
Spray er enkel at påføre og anvendes en gang
dagligt i perioder med høj risiko for lusesmitte. Produktet skal ikke skylles ud.
Linicin Prevent Spray indeholder:
1. Linicin Prevent Spray Spray flaske, 100 ml.
Indholdsstoffer (INCI): Aqua, alcohol
denat., PEG-40 hydrogenated castor oil,
menthanediol, vitex extract.
2. Brugsanvisningen indeholder information om lus og om hvordan Linicin
Prevent Spray anvendes. Gem denne
brugsanvisning til senere brug.
Hvad er lus?
Lus er blodsugende insekter uden vinger. Det
er parasitter, som lever af menneskeblod. Lus
og deres æg findes oftest bag ørene, langs
hårgrænsen og i nakken, da disse områder
er varme og mørke. Lusenes farve varierer
fra sandfarvet til næsten sort. Når de har suget
blod, bliver de mørkerøde. En voksen lus er
2-4 mm lang. Luseæggene måler knap 1 mm
og er hvide. De kan ligne sandkorn eller skæl,
men sidder fastklæbet på det nederste stykke
af hårene.
Lusenes livscyklus består af 3 stadier: Æg,
nymfe og færdigudviklet lus. Den voksne
hunlus fastgør æggene til håret højst 1 mm
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Læs
brugsanvisningen

fra hovedbunden med en slags klæbemiddel. Æggene bliver siddende på hårstråene,
hvilket betyder, at afstanden mellem æggene
og hovedbunden bliver større, efterhånden som håret vokser. Efter højst 10 dage
udklækkes ægget, og nymfen kommer ud.
Nymfen udvikler sig til en voksen lus inden
for 12 dage efter udklækningen. Hele udviklingen fra æg til voksen lus tager ca. 3 uger.
Lus smitter normalt ved direkte hovedkontakt,
og spredes ofte blandt børn under leg. Huer,
halstørklæder, børster og lignende kan dog
også overbringe smitte, hvis de bliver brugt
af flere inden for kort tid.
Hvordan bruges Linicin Prevent Spray?
1. Påfør Linicin Prevent Spray i tørt
hår.
Påfør Linicin Prevent Spray hver morgen
i højrisikoperioder for at forhindre smitte.
Kontrollér at håret er helt tørt inden påføring af Linicin Prevent Spray. Brug rigelig
spray til at dække hele håret. Mængden
afhænger af hårets længde, og skal dække
hele hårets overflade. Undgå kontakt med
øjnene og slimhinderne. Spray kun på
håret og undgå at få spray i ansigtet.
2. Lad Linicin Prevent Spray sidde i
håret hele dagen.
Behandlingen gentages efter svømning,
badning, hårbørstning eller lignende, som
fjerner Linicin Prevent Spray fra håret.
3. Gentages hver dag.
Det anbefales at gentage behandlingen
med Linicin Prevent Spray hver dag for at
undgå smitte med lus i højrisikoperioder.
Effekten holder i mindst 7 timer, hvorefter
det kan være nødvendigt at bruge sprayen
igen, hvis du stadig opholder dig på et
sted med høj risiko for smitte.

Vigtigt
• Glem ikke de almindelige sikkerhedsregler
for at undgå at blive smittet med lus.
Tjek og kæm håret hver dag i perioder med
høj risiko for smittefare.
• Linicin Prevent Spray kan anvendes til
voksne og børn fra 2 år.
• Linicin Prevent Spray kan give en let øjenirritation. Undgå at spraye i øjnene eller
på slimhinderne. Skulle det ske, skyl da
grundigt med vand.
• Linicin Prevent Spray bør ikke anvendes
til personer, som er allergiske over for
nogle af indholdsstofferne. Hvis du er i
tvivl, prøv da Linicin Prevent Spray på et
lille hudområde inden første behandling.
• Hvis der opstår overfølsomheds- eller allergiske reaktioner eller anden uønsket
virkning, stop da behandlingen og kontakt
din læge.
• Linicin Prevent indeholder ingen stoffer,
der trænger ind i huden. Hvis du er gravid
eller ammende anbefales det, at du
kontakter din læge eller apoteket før du
bruger produktet.
• Kun til udvortes brug.
• Brug ikke Linicin Prevent Spray efter
udløbsdatoen.
Opbevaring
Opbevares forsvarligt ved 2-30°C og
utilgængeligt for børn.
Repræsenteres af:
Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød
Tlf.: 4452 8888 Mail: info@meda.dk
Hjemmeside: www.meda.dk
www.linicin.dk

Linicin® er et registreret varemærke tilhørende
Meda AB.
126129813605

Se “Vigtigt” i
brugsanvisningen

Opbevares
ved 2-30°C

Udløbsdato

9694

Fabrikant

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® Prevent Spray. Indholdsstoffer: Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanediol, vitex extract. Formål:
Forhindrer luseangreb. Indhold: 100 ml. Registrering: Linicin® Prevent Spray er klassificeret og registreret som medicinsk udstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om
medicinsk udstyr. Opbevaring: Opbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Opbevares utilgængeligt for børn. Anvendelse: Læs brugsanvisningen.
Fabrikant: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. Information opdateret: 03/2018.
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Linicin® Prevent Spray – Käyttöohje

LINICIN® PREVENT SPRAY
ESTÄÄ TÄITARTUNNAN
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin
aloitat Linicin Prevent Sprayn käytön.
Mitä Linicin Prevent Spray on?
Linicin Prevent Spray on täikarkote, joka
estää täitartunnan tehokkaasti ja turvallisesti.
Linicin Prevent Spray sopii sekä aikuisille että
yli 2-vuotiaille lapsille. Linicin Prevent Spray
on hellävarainen, väritön ja miedonhajuinen
sumute hiuksille. Helppokäyttöistä Linicin
Prevent Sprayta voi sumuttaa hiuksiin joka
päivä tartuntavaaran ollessa suuri, eikä sitä
huuhdella pois.
Linicin Prevent Spray –pakkaus sisältää:
1. Pullon, joka sisältää 100 ml Linicin
Prevent -sumutetta. Ainesosat (INCI):
Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanediol, vitex extract.
2. Käyttöohjeen, joka sisältää tietoa päätäistä
ja Linicin Prevent Sprayn käytöstä. Säilytä
tämä käyttöohje. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Mitä päätäit ovat?
Päätäit ovat verta imeviä siivettömiä hyönteisiä. Ne elävät loisina ja saavat ravintonsa
ihmisten verestä. Täit ja saivareet (täin munat)
viihtyvät usein hiusrajassa, korvien takana tai
niskassa, jossa on lämmintä ja pimeää. Täiden
väri vaihtelee hiekanvärisestä lähes mustaan.
Täit muuttuvat tummanpunaisiksi, kun ne ovat
imeneet verta. Aikuinen täi on 2-4 mm pitkä.
Saivareet ovat alle 1 mm pituisia ja väriltään
valkoisia. Ne saattavat muistuttaa hiekanjyviä
tai hilsettä ja ovat kiinni hiusjuuressa.
Päätäin elämänkaaressa on kolme vaihetta;
saivare, nymfi ja aikuinen täi. Naaras kiinnittää liimankaltaisella aineella saivareet hiuksiin
alle 1 mm etäisyydelle päänahasta. Saivareet
pysyvät tiukasti kiinni hiuksissa, joten hiusten
kasvaessa myös etäisyys päänahkaan kasvaa.

Eränumero

Lue käyttöohje
ennen käyttöä
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Saivareesta kehittyy nymfi alle 10 päivässä ja
nymfistä täi alle 12 päivässä. Kehitys saivareesta täiksi kestää noin kolme viikkoa.
Täit tarttuvat yleensä suorassa kosketuksessa
ja leviävät yleisimmin lasten leikkiessä.
Lippalakit, hatut, huivit, hiusharjat ja muut
vastaavat saattavat myös levittää tartuntaa,
mikäli niitä käyttää useampi henkilö lyhyen
ajan sisällä.
Miten Linicin Prevent Sprayta
käytetään?
1. Suihkuta Linicin Prevent Sprayta
kuiviin hiuksiin.
Käytä Linicin Prevent Sprayta joka aamu
estääksesi täitartunnan, kun tartuntavaara
on suuri. Varmista, että hiukset ovat kuivat ennen, kuin suihkutat Linicin Prevent
Sprayta. Käytä sumutetta riittävästi, jotta
kaikki hiukset peittyvät. Tarvittava määrä
riippuu hiusten pituudesta. Tärkeintä on,
että hiusten pinta peittyy kokonaan. Vältä
aineen joutumista silmiin tai limakalvoille.
Suihkuta vain hiuksiin, älä kasvoihin.
2. Jätä Linicin Prevent Spray -sumute
hiuksiin koko päiväksi.
Käsittele hiukset uudelleen uinnin, suihkun,
voimakkaan harjauksen tai jonkin muun
tapahtuman jälkeen, joka saattaa poistaa
Linicin Prevent Sprayn hiuksista.
3. Käsittele hiukset joka päivä.
On suositeltavaa toistaa Linicin Prevent
Spray -käsittely joka päivä, kun täitartuntavaara on suuri. Vaikutus kestää ainakin
seitsemän tuntia. Sen jälkeen käsittely
voidaan toistaa, jos tartuntavaara on
ympäristössä yhä suuri.

Tärkeää
• Älä unohda tavanomaista varovaisuutta
välttääksesi täitartunnan. Jos tartuntavaara
on suuri tarkista/kampaa hiukset päivittäin.
• Linicin Prevent Spray sopii aikuisille ja yli
2-vuotiaille lapsille.
• Linicin Prevent Spray voi aiheuttaa lievää
silmien ärsytystä. Älä suihkuta ainetta
silmiin tai limakalvoille. Jos näin kuitenkin
tapahtuu, huuhtele runsaalla vedellä.
• Älä käytä Linicin Preventiä, jos olet
yliherkkä jollekin sen sisältämälle aineelle.
Jos olet epävarma, kokeile Liniciniä
pienelle ihoalueelle ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
• Keskeytä käsittely ja ota yhteyttä lääkäriin,
jos saat allergisen reaktion tai jonkun
muun haittavaikutuksen.
• Linicin Prevent Spray ei sisällä ihoa
läpäiseviä aineita. Jos olet raskaana
tai imetät, keskustele lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan kanssa ennen
Linicin Preventin käyttöä.
• Vain ulkoiseen käyttöön.
• Älä käytä Linicin Prevent Sprayta viimeisen
käyttöpäivämäärän jälkeen.
Säilytys
Säilytä pakkaus 2-30°C:ssa turvallisessa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Markkinoija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
Puh. 020-720 9550
S-posti: info@meda.fi
www.linicin.fi

Linicin® on Meda AB:n rekisteröimä
tavaramerkki.

Katso ”Tärkeää”
käyttöohjeessa

Säilytetään
2-30°C:ssa

Viimeinen
käyttöpäivämäärä

Valmistaja

TEKNISET TIEDOT – Tuotenimi: Linicin® Prevent Spray. Ainesosat: Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanediol, vitex extract. Käyttötarkoitus: Täitartunnan estäminen. Sisältö: 100 ml. Rekisteröinti: Linicin® Prevent Spray on rekisteröity ja luokiteltu 1-luokan lääkinnälliseksi laitteeksi lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaan.
Säilytys: Säilytetään kuivassa ja 2-30°C:ssa. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Ei lasten ulottuville. Tuotteen käyttö: Lue käyttöohje.
Valmistaja: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. Käyttöohjeen tiedot tarkistettu: 03/2018.

Linicin® Prevent Spray – Brukerveiledning

LINICIN® PREVENT SPRAY FORHINDRER
LUSEANGREP
Les nøye gjennom denne brukerveiledningen
før du tar Linicin Prevent Spray i bruk.
Hva er Linicin Prevent Spray?
Linicin Prevent Spray er et forebyggende
lusemiddel som effektivt og sikkert forhindrer
luseangrep. Linicin Prevent Spray kan
brukes av voksne og av barn over 2 år.
Linicin Prevent Spray er en mild og fargeløs spray for håret, med nøytral duft. Den
er enkel å bruke og benyttes en gang daglig i risikoperioder. Sprayen behøver ikke
skylles ut.
Linicin Prevent Spray består av:
1. Linicin Prevent Spray flaske, 100 ml. Ingredienser (INCI): Aqua, alcohol denat., PEG40 hydrogenated castor oil, menthanediol,
vitex extract.
2. Brukerveiledning som inneholder informasjon om hodelus og om hvordan Linicin
Prevent Spray brukes. Spar på denne til
eventuelle fremtidige behov.
Hva er hodelus?
Hodelus er blodsugende insekter uten vinger.
De er parasitter som livnærer seg på menneskers blod. Lus og luseegg kan vanligvis
oppdages langs hårfestet, bak ørene og i
nakken, siden disse områdene er varme og
mørke. Hodelusens farge kan variere fra sandfarget til nesten svart. Når de har sugd blod
blir de mørkerøde. En voksen hodelus er ca
og er hvite. De kan ligne sandkorn eller flass
og sitter lengst nede på hårstråene, mot
hodebunnen.
Det finnes tre stadier i hodelusens livssyklus: egg, nymfe og ferdigutviklet lus.
Den voksne hunnen fester eggene sine
langs hårstrået med et slags klebemid-

LOT nummer

Se brukerveiledning

del, kun 1 mm fra hårbunnen. Eggene sitter
godt fastklebet til hårstråene, noe som innebærer at avstanden fra hårbunnen øker etter
som håret vokser. Etter ca 10 dager har en
nymfe utviklet seg og egget klekkes. Etter
ytterligere ca 12 dager er nymfen blitt en ferdig
utviklet hodelus. Hele livssyklusen fra egg til
ferdig utviklet lus tar ca 3 uker.
Hodelus smitter ved direkte kontakt og spres
vanligvis blant barn under lek. Luer, skjerf,
hårbørster og lignende kan også overføre
smitte hvis de brukes av flere personer i løpet
av kort tid.
Hvordan brukes Linicin Prevent Spray?
1. Spray Linicin Prevent Spray på tørt
hår.
Bruk Linicin Prevent Spray hver morgen
for å forhindre smitte i perioder hvor
hodelus forekommer i nærmiljøet. Pass
på at håret er tørt før bruk. Spray over hele
håret. Mengden spray avhenger av hårets
lengde. Hele håret skal dekkes. Unngå
kontakt med øynene. Spray bare på håret
og unngå å få spray i ansiktet.
2. La Linicin Prevent Spray sitte i hele
dagen.
Gjenta etter svømming, dusjing, kraftig
hårbørsting eller andre aktiviteter som kan
fjerne Linicin Prevent Spray fra håret.
3. Gjenta hver dag.
Det anbefales å spraye hver dag for å unngå smitte i risikoperioder. Effekten varer i
minst 7 timer, deretter kan du spraye på
nytt hvis du fortsatt er i et miljø hvor det
forekommer hodelus.

Se “Viktig”
før bruk

Oppbevares ved
2-30°C

Viktig
• Ikke glem vanlige forholdsregler for å
unngå lusesmitte. Sjekk/gre håret hver dag
i risikoperioder.
• Linicin Prevent Spray passer til både
voksne og barn fra 2 år.
• Linicin Prevent Spray kan forårsake lett
øyeirritasjon. Unngå kontakt med øynene.
Hvis dette skulle skje, skyll nøye med
vann.
• Linicin Prevent Spray skal ikke brukes av
personer som er overfølsomme mot noen
av innholdsstoffene.
• Hvis du er usikker, test gjerne Linicin
Prevent Spray på et lite område før produktet brukes første gang.
• Avslutt behandlingen og kontakt lege
hvis en overfølsomhetsreaksjon eller annen
uønsket effekt skulle oppstå.
• Linicin Prevent Spray inneholder ingen
stoffer som trenger gjennom huden.
Hvis du er gravid eller ammer
anbefales det at du rådspør lege
eller apotekpersonell før bruk.
• Kun til utvortes bruk.
• Bruk ikke Linicin Prevent Spray etter utløpsdatoen.
Oppbevaring
Oppbevares ved 2-30°C og utilgjengelig for
barn.
Markedsføres av
Meda AS
Hagaløkkveien 26, 1383 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: infonorge@mylan.com
www.linicin.no
Linicin® er et registrert varemerke som
tilhører Meda AB.

Utløpsdato

Produsent

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® Prevent Spray. Innholdsstoffer: Aqua, alcohol denat., PEG-40 hydrogenated castor oil, menthanediol, vitex extract. Tiltenkt
formål: Forhindrer luseangrep. Innhold: 100 ml. Registrering: Linicin® Prevent Spray er klassifisert og registrert som medisinsk utstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC
om medisinsk utstyr. Oppbevaring: Oppbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Anvendelse: Se bruker-veiledning.
Produsent: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. Informasjon oppdatert: 03/2018.
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Linicin® Plus Shampoo – Brugsanvisning
LINICIN® PLUS SHAMPOO
Linicin PLUS Shampoo er et lusemiddel med forebyggende virkning.
Unik kombination af effektiv lusebehandling og optimal brugervenlighed.
®

- Dræber lus og luseæg
- Beskytter mod nye angreb
- Hurtig virkning: virker på kun 15 minutter.
Det er ikke nødvendigt at have Linicin
PLUS Shampoo i håret i længere tid, eller
at sove med det.
- Indeholder ikke silikone: let at vaske ud.
- Indeholder ikke insektgift.
- Brugervenlig applikator gør det let at fordele shampoo i håret.
- Vasker håret: efterlader håret blødt og
glansfuldt.
Læs brugsanvisningen grundigt inden
brug.
Hvordan bruges Linicin® PLUS Shampoo?
Trin 1: Fordel Linicin® PLUS Shampoo
i tørt hår
Læg et håndklæde om skuldrene og nakken,
for at produktet ikke skal dryppe på hud og
tøj. Undgå at produktet kommer i munden eller øjnene (læg fx en klud eller et håndklæde
over munden/øjnene). Anvend den brugervenlige applikator til at påføre Linicin Plus
Shampoo i hårbunden. Vær omhyggelig med
at dække alt håret og hovedbunden fuldstændig. Massér Linicin Plus Shampoo grundigt
ind i håret fra hårrødderne til hårspidserne.
Vær især opmærksom på områderne bag
ørerne og hårlinjen i nakken. Lad shampooen
sidde i håret i 15 minutter uden at tildække
håret. Hvis håret er langt, kan det sættes op.
Trin 2: Vask håret
Anvend kun en lille mængde vand i det
behandlede hår, for at få shampooen til at
skumme. Skyl sæben ud med rigeligt vand.
Det er lettest at skylle håret med lunkent
vand. Undgå at produktet kommer i øjnene.
Det er ikke nødvendigt at vaske håret med
almindelig shampoo efterfølgende. Det anbefales at kæmme det våde hår grundigt
igennem med en tættekam, for at få det
bedste behandlingsresultat. Det er bedst at
LOT nummer
tørre håret med et håndklæde,Læs
da en hårtørrer kan give irritationbrugsanvisningen
i hovedbunden.
Kontroller håret for lus efter 7 dage. I de fleste
tilfælde er én behandling nok. Gentag behandlingen, hvis der er lus efter 7 dage.
Kæmmevejledning
Chancen for en vellykket behandling øges
ved at kæmme håret omhyggeligt med en
fintandet lusekam.
1. Red håret igennem med en almindelig
kam, så det ikke filtrer.
2. Inddel håret i 4 områder – fra panden til
nakken, og fra det ene øre til det andet.
3. Kæm derefter håret i hvert område med
den fintandede lusekam, start så tæt på

hovedet som muligt. Kæm altid fra toppen
af hovedet og nedad.
4. Tør indimellem kammen af med en vatrondel for at fjerne lus og luseæg. Flyt
hver hårlok, som er fri for lus/luseæg,
over til siden.
Hvad er Linicin® PLUS Shampoo?
Linicin PLUS Shampoo er en klar væske
bestående af specielt udviklede olier og
en forebyggende faktor (LPF®). Den specielle polymer olie er særligt udvalgt for
at få den bedste virkning mod hovedlus.
Opløsningen har en dobbelt virkning: den
blokkerer lusenes åndehuller, samt udtørrer
og skrumper lusenes hud. Linicin PLUS
Shampoo indeholder ikke insektgifte, så der
er ikke risiko for at lusene udvikler resistens.
Linicin Plus Shampoo indeholder ikke silikone (dimeticon), så den efterlader ikke
håret fedtet. For at give den bedste beskyttelse mod nye lus, indeholder Linicin PLUS
Shampoo forebyggende faktor LPF®. Den
forebyggende faktor gør håret uattraktivt for
lusene. Hår, der er behandlet og vasket med
Linicin PLUS Shampoo, har mindre risiko
for at blive smittet med nye lus.
Hvordan beskytter Linicin® PLUS Shampoo håret mod ny smitte?
LPF® er en kombination af en polymer (akrylat) og et fedtopløseligt stof, som gør hårets
overflade mindre attraktiv at kravle på for
lusene. Undersøgelser har vist at lus i mindre
grad sætter sig i hår og væv, der er behandlet
og vasket med Linicin PLUS Shampoo.
Hvornår skal du bruge Linicin® PLUS
Shampoo?
Når du har mistanke om, at der er smitte
med lus: Brug Linicin PLUS Shampoo.
Kontroller håret for lus efter 7 dage, og
gentag behandlingen, hvis der stadig er lus.
Anvend Linicin PLUS Shampoo regelmæssigt for at forebygge luseangreb.
Besøg www.luseguiden.dk for at få
mere information om forebyggelse
og behandling af hovedlus.
Forsigtighedsregler
- Linicin PLUS Shampoo bør ikke anvendes
30ºC
til personer, der er allergisk
over for
2ºC
nogle af indholdsstofferne. I tilfælde af
Se “Vigtigt”
i tegn på irritation/allergi,
Opbevares
udslæt
eller ved
brugsanvisningen
2-30°C
skal behandlingen stoppesvedog
håret
vaskes med almindelig shampoo. Anvend
ikke produktet, hvis hårbunden er meget
irriteret eller beskadiget.
- Det kan være nødvendigt at anvende Linicin
PLUS Shampoo flere gange, hvis håret er
kraftigt angrebet.
- Undgå kontakt med mund/øjne (læg fx en
klud eller et håndklæde over munden/
øjnene). Skulle der opstå kontakt med
øjnene, så skyl grundigt med vand. Kontakt
en læge eller Giftlinjen, hvis produktet
ved et uheld indtages eller indåndes.
- Sørg for at få produktet vasket helt ud.
- Lad altid Linicin PLUS Shampoo virke i
håret i 15 minutter, men ikke længere.
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- Anvend aldrig produktet tildækket, f.eks. ved
at dække håret med en badehætte eller folie.
- Undgå at produktet drypper på kroppen
(nakke, skulder og bryst) ved at lægge et
håndklæde omkring skuldrene. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal
det vaskes af med sæbe.
- Hvis behandlingen foretages om aftenen,
skal håret være helt tørt før sengetid.
Kun til udvortes brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.
BRANDFARE: Hold behandlet hår væk
fra ild og varme genstande (stearinlys,
brændeovn, hårtørrer, ovn osv.).
Ryg aldrig under behandlingen.
Mulige bivirkninger
Linicin PLUS Shampoo tåles generelt godt,
når det anvendes som angivet. I sjældne tilfælde kan følgende bivirkninger forekomme:
- udslæt og irritation,
- midlertidigt hårtab og skadet hår,
- poser under øjnene og prikkende
fornemmelse i øjnene,
- skællende hovedbund,
- øjenirritation kan opstå i sjældne tilfælde.
Undgå at produktet kommer i øjnene
(læg fx en klud over øjnene).
Kontraindikationer
Der er ikke data på brug til gravide og ammende. Tal med din læge, hvis du er gravid
eller ammer. Dette produkt er kun beregnet
til hovedlus (det bør ikke anvendes til fladlus eller kropslus). Bør ikke anvendes til
børn under 12 måneder.
Indholdsstoffer
Oligodeceneolie, sæbestoffer, LPF®
(sesamolie, akrylat copolymer), duftstoffer
Opbevaring
Opbevares mellem 5 °C og 25 °C og
beskyttet mod lys.
Indhold og holdbarhed
Fås i følgende pakningsstørrelser:
- Flaske med 100 ml (CE 1639)
- Flaske med 250 ml (CE 1639)
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Udløbsdato

Fabrikant

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på pakningen.
Denne indlægsseddel blev senest opdateret:
marts 2019
Distributør i Danmark:
Meda AS,
Solvang 8, 3450 Allerød. Tlf.: 4452 8888
Oystershell NV, Nijverheidsweg 10,
9820 Merelbeke, Belgien
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Linicin® Plus Solution – Brugsanvisning
LINICIN® PLUS SOLUTION
Linicin Plus Solution er et lusemiddel med forebyggende virkning.
Unik kombination af effektiv lusebehandling og optimal brugervenlighed.
®

- Dræber lus og luseæg
- Beskytter mod nye angreb
- Hurtig virkning: virker på kun 15 minutter.
Det er ikke nødvendigt at have Linicin
PLUS Solution i håret i længere tid, eller at
sove med det.
- Indeholder ikke silikone: let at vaske ud.
- Indeholder ikke insektgift.
- Brugervenlig applikator gør det let at fordele opløsningen i håret.
Læs brugsanvisningen grundigt inden
brug.
Hvordan bruges Linicin® PLUS
Solution?
Trin 1: Fordel Linicin® PLUS Solution
i tørt hår
Læg et håndklæde om skuldrene og nakken,
for at produktet ikke skal dryppe på hud og
tøj. Undgå at produktet kommer i munden eller øjnene (læg fx en klud eller et håndklæde
over munden/øjnene). Anvend den brugervenlige applikator til at påføre Linicin Plus
Solution i hårbunden. Vær omhyggelig med
at dække alt håret og hovedbunden fuldstændig. Massér Linicin Plus Solution grundigt
ind i håret fra hårrødderne til hårspidserne.
Vær især opmærksom på områderne bag
ørerne og hårlinjen i nakken. Lad det sidde
i håret i 15 minutter uden at tildække håret.
Hvis håret er langt, kan det sættes op.
Trin 2: Vask håret
Påfør almindelig shampoo, og anvend kun
en lille mængde vand, for at få det til at
skumme. Skyl sæben ud med rigeligt vand.
Det kan være nødvendigt at vaske håret med
shampoo mere end en gang. Herefter skylles
håret med rigeligt vand. Det er lettest at skylle
håret med lunkent vand. Undgå at produktet
kommer i øjnene. Det anbefales at kæmme
det våde hår grundigt igennem med en tættekam, for at få det bedste behandlingsresultat.
Det er bedst at tørre håret med et håndklæde,
nummer kan give irritation
Læs i hovedda enLOT
hårtørrer
brugsanvisningen
bunden. Kontroller håret for
lus efter 7 dage.
I de fleste tilfælde er én behandling nok. Gentag behandlingen, hvis der er lus efter 7 dage.
Kæmmevejledning
Chancen for en vellykket behandling øges
ved at kæmme håret omhyggeligt med en
fintandet lusekam.
1. Red håret igennem med en almindelig
kam, så det ikke filtrer.
2. Inddel håret i 4 områder – fra panden til
nakken, og fra det ene øre til det andet.
3. Kæm derefter håret i hvert område med
den fintandede lusekam, start så tæt på
hovedet som muligt. Kæm altid fra toppen
af hovedet og nedad.

4. Tør indimellem kammen af med en vatrondel for at fjerne lus og luseæg. Flyt
hver hårlok, som er fri for lus/luseæg,
over til siden.
Hvad er Linicin® PLUS Solution?
Linicin PLUS Solution er en klar væske
bestående af specielt udviklede olier og en
forebyggende faktor (LPF®). Den specielle
polymer olie er særligt udvalgt for at få den
bedste virkning mod hovedlus. Opløsningen
har en dobbelt virkning: den blokkerer lusenes åndehuller, samt udtørrer og skrumper
lusenes hud. Linicin PLUS Solution indeholder ikke insektgifte, så der er ikke risiko
for at lusene udvikler resistens. Linicin PLUS
Solution indeholder ikke silikone (dimeticon), så den efterlader ikke håret fedtet. For
at give den bedste beskyttelse mod nye lus,
indeholder Linicin PLUS Solution forebyggende faktor LPF®. Den forebyggende faktor
gør håret uattraktivt for lusene. Hår, der er
behandlet med Linicin PLUS Solution, har
mindre risiko for at blive smittet med nye lus.
Hvordan beskytter Linicin® PLUS Solution håret mod ny smitte?
LPF® er en kombination af en polymer
(akrylat) og et fedtopløseligt stof, som gør
hårets overflade mindre attraktiv at kravle
på for lusene. Undersøgelser har vist at lus
i mindre grad sætter sig i hår og væv, der er
behandlet med Linicin PLUS Solution.

- Lad altid Linicin PLUS Solution virke i
håret i 15 minutter, men ikke længere.
- Anvend aldrig produktet tildækket, f.eks.
ved at dække håret med en badehætte
eller folie.
- Undgå at produktet drypper på kroppen
(nakke, skulder og bryst) ved at lægge et
håndklæde omkring skuldrene. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal
det vaskes af med sæbe.
- Hvis behandlingen foretages om aftenen,
skal håret være helt tørt før sengetid.
Kun til udvortes brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.
BRANDFARE: Hold behandlet hår væk
fra ild og varme genstande (stearinlys,
brændeovn, hårtørrer, ovn osv.).
Ryg aldrig under behandlingen.
Mulige bivirkninger
Linicin PLUS Solution tåles generelt godt,
når det anvendes som angivet. I sjældne tilfælde kan følgende bivirkninger forekomme:
- udslæt og irritation,
- midlertidigt hårtab og skadet hår,
- poser under øjnene og prikkende
fornemmelse i øjnene,
- skællende hovedbund.
Kontraindikationer
Der er ikke data på brug til gravide og ammende. Tal med din læge, hvis du er gravid
eller ammer. Dette produkt er kun beregnet
til hovedlus (det bør ikke anvendes til fladlus eller kropslus). Bør ikke anvendes til
børn under 12 måneder.

Hvornår skal du bruge Linicin® PLUS
Solution?
Når du har mistanke om, at der er smitte
med lus: Brug Linicin PLUS Solution. Kontroller håret for lus efter 7 dage, og gentag behandlingen, hvis der stadig er lus.
Anvend Linicin PLUS Solution regelmæssigt for at forebygge luseangreb.

Indholdsstoffer
Oligodeceneolie, LPF®
(sesamolie, akrylat copolymer), duftstoffer.

Besøg www.luseguiden.dk for at få
mere information om forebyggelse
og behandling af hovedlus.

Opbevaring
Opbevares mellem 5 °C og 25 °C og
beskyttet mod lys.

Forsigtighedsregler
- Linicin PLUS Solution bør ikke anvendes
til personer, der er allergisk over for
nogle af indholdsstofferne. I tilfælde
af
30ºC
udslæt eller ved tegn på irritation/allergi,
2ºC
skal behandlingen stoppes og håret
Se “Vigtigt”
i
Opbevares
vaskes
med almindelig
shampoo.
Anvend
brugsanvisningen
ved er
2-30°C
ikke
produktet, hvis hårbunden
meget
irriteret eller beskadiget.
- Det kan være nødvendigt at anvende Linicin
PLUS Solution flere gange, hvis håret er
kraftigt angrebet.
- Undgå kontakt med mund/øjne (læg fx en
klud eller et håndklæde over munden/
øjnene). Skulle der opstå kontakt med
øjnene, så skyl grundigt med vand. Kontakt
en læge eller Giftlinjen, hvis produktet
ved et uheld indtages eller indåndes.
- Sørg for at få produktet vasket helt ud.
Det kan være nødvendigt at vaske håret
med shampoo flere gange.

Indhold og holdbarhed
Fås i følgende pakningsstørrelser:
- Flaske med 100 ml (CE 1639).
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Linicin® 15 min Solution – Bruksanvisning

LINICIN® 15 MIN SOLUTION
TAR BORT LÖSS OCH GNETTER
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan
du börjar använda Linicin Solution.
Vad är Linicin Solution?
Linicin Solution är en lösning som tar bort
huvudlöss och hämmar utvecklingen av gnetter
(lusägg).Den kan användas av vuxna och barn
från 6 månaders ålder samt under graviditet och
amning. Linicin Solution är enkelt att använda och
verkar på endast 15 minuter. Det är en hudvänlig
och mild lösning baserad på testade ingredienser som i stor utsträckning används i kosmetika
och salvor, bland annat produkter särskilt avsedda för barn.
Huvudlöss kan inte utveckla resistens mot
Linicin Solution eftersom lössen dör genom
kvävning.
Linicin Solution består av:
1. Linicin Solution flaska, 100 ml.
Ingredienser (INCI): Dimethicone, tocopheryl
acetate (vitamin E), prunus amygdalus dulcis
oil (mandelolja), prunus armeniaca kernel oil
(aprikoskärneolja).
2. Fintandad kam i rostfritt stål.
3. Bruksanvisning innehållande information om
huvudlöss och hur Linicin Solution används.
Spara denna för framtida behov.
Vad är huvudlöss?
Huvudlöss är blodsugande insekter utan vingar.
De är parasiter som livnär sig på människans
blod. Lössen och gnetterna (lusäggen) kan vanligen upptäckas längs hårfästet bakom öronen
och i nacken, eftersom dessa områden är varma
och mörka. Lössens färg kan variera från sandfärgad till nästan svart. När den har sugit blod
blir den mörkröd. En vuxen huvudlus är ca 2-4
mm lång. Gnetterna mäter knappt 1 mm och är
vita. De kan likna sandkorn eller mjäll och sitter
längst ner på hårstråna mot hårbotten.
Det finns tre stadier i lusens livscykel: ägg, nymf
och färdigutvecklad lus. Den vuxna honan fäster
sina ägg längs hårstrået med ett slags klister,
endast 1 mm från hårbotten. Äggen sitter hårt
fastklibbade vid hårstråna, vilket innebär att
avståndet från hårbotten ökar allteftersom håret
växer. Efter högst tio dagar har en nymf utvecklats och ägget kläcks. Efter ytterligare högst tolv
dagar har nymfen blivit en färdigutvecklad lus.
Hela livscykeln från ägg till färdigutvecklad lus
tar ca tre veckor.
Huvudlöss smittar i normalfallet vid direktkontakt, och sprids vanligen bland barn under
lek. Även mössor, halsdukar, hårborstar och lik-

LOT nummer

Läs bruksanvisningen
före användning

nande kan dock överföra smitta om de används
av flera personer under kort tid.
Hur används Linicin Solution?
Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa
fullständigt avlägsnande av huvudlössen.
1. Fördela Linicin Solution i torrt hår.
Lägg gärna en ljus handduk över axlarna på
personen som ska behandlas. Skruva av korken på applikatorflaskan. Fördela lösningen
jämnt i hårbotten med flaskspetsen. Starta
från pannan och applicera bakåt mot hjässan
i små strängar. Fortsätt sedan från hjässan
ned mot öronen och från hjässan ned mot
nacken. Massera noga in Linicin Solution i
hårbotten och över hela håret. Använd en riklig mängd Linicin Solution för att täcka hela
håret ända ut i hårtopparna. Mängden som
krävs beror på hårets längd och beskaffenhet. För rakt, axellångt hår går det vanligtvis
åt 30-50 ml per behandling.
2. Låt Linicin Solution sitta i håret i 15
minuter för att verka
Under denna tid dör lössen. Gnetter som
exponeras för Linicin Solution kommer att
hämmas i sin utveckling och många kommer
inte att kläckas. De avdödade gnetterna kommer att sitta kvar på hårstråna.
3. Tvätta ur Linicin Solution med vanligt
schampo.
Massera in rikligt med schampo utan vatten
i håret. Skölj sedan med vatten. Vid behov,
schamponera flera gånger om håret känns
fett efter behandlingen. För långt hår rekommenderas även hårbalsam för att underlätta
finkamning.
4. Kamma det våta håret noggrant.
Använd den medföljande finkammen för att
avlägsna döda löss. Kamma metodiskt igenom varje del av håret. Se till att det råder
goda ljusförhållanden under kamningen,
gärna dagsljus. Skölj eller torka av kammen efter varje tag för att ta bort döda löss.
Gnetterna kan behöva avlägsnas från håret
för hand.
5. Upprepa behandlingen efter 9-10 dagar.
Upprepa steg 1 till 4 efter 9-10 dagar för att
avlägsna lössen från nykläckta ägg. Detta
garanterar att lössens livscykel avbryts
och är mycket viktigt för behandlingsresultatet, även om Linicin Solution hämmar
utvecklingen av gnetter.
Efter den sista behandlingen kan du förebygga

Se ”Viktigt” i
bruksanvisningen

Förvaras vid
2-30°C

Sista
förbrukningsdatum

återsmitta med hjälp av Linicin Prevent spray.
Viktigt
• Om flera i familjen har huvudlöss ska de
behandlas med Linicin Solution samtidigt
för att förhindra återsmitta. Använd gärna den
medföljande finkammen för att kontrollera
övriga familjemedlemmar.
• Om återsmitta sker mellan de två behandlingstillfällena (t.ex genom direkt kontakt
med personer som bär på huvudlöss), behandla igen med Linicin Solution. Upprepa
efter 9-10 dagar. Det är helt ofarligt att använda produkten så ofta som behövs.
• Linicin Solution passar både vuxna och
barn från 6 månaders ålder. Den kan även
användas under graviditet och amning.
• Linicin Solution kan orsaka lätt ögonirritation. Undvik att få medlet i ögonen. Om detta
skulle hända, skölj noga med vatten.
• Linicin Solution ska inte användas av personer
som är överkänsliga mot någon av ingredienserna. Om du är osäker, testa Linicin Solution på ett litet område innan produkten
används första gången.
• Avsluta behandlingen och kontakta läkare
ifall någon överkänslighetsreaktion eller
annan oönskad effekt skulle uppstå.
• Håll alltid håret borta från öppen eld, cigaretter och andra antändningskällor.
• Vid spill av Linicin Solution kan golv och
underlag bli hala.
• Endast för utvärtes bruk.
• Använd inte Linicin Solution efter sista
förbrukningsdatum.
Förvaring
Förvara produkten vid 2-30°C utom räckhåll för
barn. Skruva noga fast den lilla skruvkorken på
spetsen av applikatorflaskan efter användning
och förvara flaskan i stängd originalförpackning
tillsammans med denna bruksanvisning.
Marknadsförs av
Sverige: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.
Tel. 020-35 05 05. E-post: info@meda.se
www.linicin.se
Finland: Meda Oy, Vaisalavägen 4,
02130 Esbo. Tel. 020-720 95 50
E-post: info@meda.fi. www.linicin.fi
Linicin® är ett registrerat varumärke som tillhör
Meda AB.

Tillverkare
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LINICIN® 15 MIN SOLUTION
POISTAA TÄIT JA SAIVAREET
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin
aloitat Linicin Solutionin käytön.

leviävät yleisimmin lasten leikkiessä. Lippalakit,
hatut, huivit, hiusharjat ja muut vastaavat saattavat myös levittää tartuntaa, mikäli niitä käyttää
useampi henkilö lyhyen ajan sisällä.

Mitä Linicin Solution on?
Linicin Solution on liuos, joka poistaa päätäit
ja häiritsee saivareiden (täin munien) kehitystä.
Se sopii aikuisille ja yli 6 kuukauden ikäisille
lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville.
Linicin Solution on helppokäyttöinen ja vaikuttaa
15 minuutissa. Liuos on ihoystävällinen ja
hellävarainen koostuen ainesosista, joita
käytetään laajalti kosmetiikassa ja voiteissa,
myös lapsille tarkoitetuissa tuotteissa.
Linicin Solution tuhoaa täit tukahduttamalla.
Siksi täit eivät pysty kehittämään vastustuskykyä
valmisteelle.
Linicin Solution -pakkaus sisältää:
1. Pullon, joka sisältää 100 ml Linicin Solutionia.
Ainesosat (INCI): Dimethicone, tocopheryl
acetate (E-vitamiini), prunus amygdalus
dulcis oil (manteliöljy), prunus armeniaca
kernel oil (aprikoosisiemenöljy).
2. Tiheäpiikkisen, ruostumattomasta teräksestä
valmistetun kamman.
3. Käyttöohjeen,
joka
sisältää
tietoa
päätäistä ja Linicin Solutionin käytöstä.
Säilytä tämä käyttöohje, voit tarvita sitä
myöhemmin.

Miten Linicin Solutionia käytetään?
Noudata huolellisesti alla olevia ohjeita. Näin
varmistat onnistuneen hoitotuloksen.
1. Levitä Linicin Solution kuiviin hiuksiin.
Suojaa hoidettavan henkilön hartiat vaalealla
pyyhkeellä. Kierrä annostelupullon kärjessä oleva korkki auki. Levitä liuosta pullon
kärjellä tasaisesti koko hiuspohjaan. Aloita
otsalta päälakea kohti, etene pienissä erissä.
Jatka sitten päälaelta korvia ja niskaa kohden. Hiero liuosta huolellisesti hiuspohjaan
ja kaikkialle hiuksiin. Käytä runsaasti Linicin
Solutionia, jotta aine levittyy hyvin kaikkialle hiuksiin, aina latvoihin saakka. Tarvittava
määrä riippuu hiusten pituudesta ja laadusta.
Suoriin, keskipitkiin hiuksiin tarvitaan yleensä 30-50 ml liuosta käsittelykertaa kohden.
2. Anna vaikuttaa 15 minuuttia.
Tänä aikana täit kuolevat. Linicin Solutionille
altistuneiden saivareiden kehitys häiriintyy,
jolloin osasta saivareita ei kehitykään täitä.
Kuoriutumattomat saivareet jäävät kiinni
hiuksiin.
3. Pese liuos pois tavallisella shampoolla.
Hiero hiuksiin runsaasti tavallista shampoota
ilman vettä. Huuhtele sen jälkeen vedellä.
Jos hiukset tuntuvat käsittelyn jälkeen rasvaisilta, toista shampoopesu. Jos hiukset ovat
pitkät, on suositeltavaa käyttää myös hoitoainetta, jotta hiusten kampaaminen helpottuu.
4. Kampaa märät hiukset huolellisesti.
Poista kuolleet täit pakkauksessa olevalla
tiheällä kammalla. Kampaa hiukset järjestelmällisesti edeten. Huolehdi riittävästä
valaistuksesta ja kampaa esim. päivänvalossa. Huuhtele tai pyyhi kampa jokaisen
kammanvedon jälkeen poistaaksesi kuolleet
täit ja saivareet. Saivareet voidaan joutua
poistamaan hiuksista käsin.
5. Uusi käsittely 9-10 päivän kuluttua.
Kohdat 1-4 toistetaan 9-10 päivän kuluttua.
Näin poistetaan saivareista hoidon jälkeen
kasvaneet täit. Samalla varmistetaan, että
kaikki eri kehitysvaiheissa olevat täit ovat
kuolleet. Tämä on hoidon onnistumisen
kannalta tärkeää siitä huolimatta, että Linicin
Solution estää saivareiden kehitystä.
Viimeisen käsittelyn jälkeen voit ehkäistä uusia

Eränumero

Lue käyttöohje
ennen käyttöä

Katso ”Tärkeää”
käyttöohjeessa

Säilytetään
2-30°C:ssa

Viimeinen
käyttöpäivämäärä

täitartuntoja käyttämällä Linicin Prevent Spray
–suihketta.
Tärkeää
• Jos useampi perheenjäsen on saanut täitartunnan, tulee heidän kaikkien hiukset käsitellä Linicin Solutionilla samanaikaisesti
uudelleentartunnan välttämiseksi. Tee pakkauksessa olevalla täikammalla täitarkastus
kaikille perheenjäsenille.
• Jos käy ilmi, että kahden käsittelykerran
välissä on tapahtunut uudelleentartunta
(esim. suorassa kosketuksessa henkilöön,
jolla on täitä), tulee käsittely uusia heti, kun
täit on havaittu. Tämän jälkeen käsittely toistetaan 9-10 päivän kuluttua. Käsittelyn voi
uusia useamman kerran turvallisesti.
• Linicin Solution sopii aikuisille ja yli 6
kuukauden ikäisille lapsille. Sitä voivat käyttää myös raskaana olevat ja imettävät.
• Linicin Solution voi aiheuttaa lievää silmien
ärsytystä. Vältä aineen joutumista silmiin.
Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä.
• Älä käytä Linicin Solutionia, jos olet yliherkkä
jollekin sen sisältämälle aineelle. Jos olet
epävarma, kokeile liuosta pienelle ihoalueelle
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Keskeytä käsittely ja ota yhteyttä lääkäriin, jos
saat yliherkkyysreaktion tai jonkun muun
haittavaikutuksen.
• Pidä aina hiukset poissa avotulen, savukkeiden
tai muiden syttymislähteiden lähettyviltä.
• Jos Linicin Solutionia kaatuu esimerkiksi
lattialle, se voi liukastaa lattian.
• Vain ulkoiseen käyttöön.
• Älä käytä Linicin Solutionia viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Säilytys
Säilytä valmiste 2-30°C:ssa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Kierrä käytön jälkeen korkki huolellisesti kiinni annostelupullon
kärkeen. Säilytä pullo tämän käyttöohjeen kanssa suljetussa alkuperäispakkauksessa.
Markkinoija
Meda Oy
Vaisalantie 4, 02130 Espoo
Puh. 020-720 9550. S-posti: info@meda.fi
www.linicin.fi
Linicin on Meda AB:n rekisteröimä
tavaramerkki.

Valmistaja

TEKNISET TIEDOT – Tuotenimi: Linicin® 15 min Solution. Ainesosat: Dimethicone, tocopheryl acetate (E-vitamiini), prunus amygdalus dulcis oil (manteliöljy) ja prunus
armeniaca kernel oil (aprikoosisiemenöljy). Käyttötarkoitus: Päätäiden poisto. Sisältö: 100 ml. Rekisteröinti: Linicin® 15 min Solution on rekisteröity ja luokiteltu 1-luokan
lääkinnälliseksi laitteeksi lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaan. Säilytys: Säilytetään kuivassa ja 2-30°C:ssa. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen
käyttöpäivämäärän jälkeen. Ei lasten ulottuville. Tuotteen käyttö: Lue käyttöohje ennen käsittelyä. Valmistaja: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia.
Käyttöohjeen tiedot tarkistettu: 05/2019.

Læs brugsanvisningen
inden brug

Hvordan bruges Linicin Solution?
Følg brugsanvisningen nøje for at sikre en fuldstændig fjernelse af lusene.
1. Fordel Linicin Solution i tørt hår.
Inden du går i gang lægges et lyst håndklæde over skuldrene på den person, der
skal behandles. Det lille skruelåg på toppen
af flasken skrues af. Påfør opløsningen jævnt
med spidsen af flasken i hele hårbunden.
Begynd fra panden og fordel Linicin Solution mod issen i små baner. Derefter fra issen ned mod ørerne og fra issen ned mod
nakken. Massér Linicin Solution grundigt ind
i hårbunden og i resten af håret. Påfør rigelig
opløsning til at dække alt håret fra hårbunden
til hårspidserne. Mængden af opløsning
afhænger af hårets længde og type. Til
behandling af almindeligt skulderlangt hår,
skal der typisk anvendes 30-50 ml opløsning.
2. Lad Linicin Solution virke i håret i 15
minutter.
På denne tid vil lusene dø. Luseæg, behandlet
med Linicin Solution, vil hæmmes i deres
udvikling, og de fleste vil ikke udklække. De
uudviklede luseæg vil forblive i håret.
3. Vask Linicin Solution ud med
almindelig shampoo.
Påfør rigeligt almindelig shampoo, uden at
gøre håret vådt, og masser shampooen
ind i håret. Herefter skylles håret med vand.
Det kan være nødvendigt at vaske håret flere
gange med shampoo, for at undgå at håret
føles fedtet efter behandlingen. Det anbefales
at anvende balsam i langt hår inden kæmning.
4. Kæm det våde hår grundigt.
Brug den medfølgende tættekam til at fjerne
døde lus. Kæm alt håret metodisk igennem.
Det er vigtigt at kæmme håret under gode
lysforhold, dagslys er at foretrække. Skyl
eller aftør tættekammen efter hvert strøg for at
fjerne døde lus. I nogle tilfælde skal luseæg
fjernes med fingrene.
5. Gentag efter 9-10 dage.
Gentag trin 1-4 efter 9-10 dage for at fjerne
evt. nyudklækkede lus. Dette sikrer at lusenes
livscyklus afbrydes, hvilket er meget vigtigt
for behandlingsresultatet, selvom Linicin
Solution hæmmer udviklingen af luseæg.
Efter behandlingen kan nye luseangreb forebygges med Linicin Prevent Spray.

Vigtigt
• Hvis flere medlemmer af husstanden har lus,
anbefales det, at de alle behandles med
Linicin Solution på samme dag, for at forebygge nye luseangreb. Brug den medfølgende tættekam til at tjekke de øvrige medlemmer af husstanden for lus.
• Hvis smitten genopstår mellem første og
anden behandling (ved eksempelvis direkte
kontakt med personer, som er befængt med
lus), behandles håret straks med Linicin
Solution. Gentag behandlingen efter 9-10
dage. Der er ingen risiko ved at anvende
produktet flere gange.
• Linicin Solution kan anvendes af voksne
og børn fra 6 måneder, samt af gravide og
ammende.
• Linicin Solution kan give en let øjenirritation.
Undgå kontakt med øjnene eller andre slimhinder. Skyl grundigt med vand, hvis det
alligevel sker.
• Linicin Solution bør ikke anvendes til personer, som er allergiske over for nogle af
indholdsstofferne. Hvis du er i tvivl så test
Linicin Solution på et lille hudområde inden
brug.
• Hvis der opstår overfølsomheds- eller
allergiske reaktioner eller anden uønsket
virkning, stop da behandlingen og kontakt
din læge.
• Hold altid håret væk fra åben ild, cigaretter og
andre antændingskilder.
• Hvis Linicin Solution spildes på gulv eller
andet underlag, kan dette blive glat.
• Kun til udvortes brug.
• Brug ikke Linicin Solution efter udløbsdatoen.
Opbevaring
Opbevares forsvarligt ved 2-30°C og
utilgængeligt for børn. Efter brug, skru da det
lille skruelåg på spidsen af applikatorflasken
fast, og opbevar den i den originale æske sammen med brugsanvisningen.
Repræsenteres af:
Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød
Tlf.: 4452 8888 Mail: info.dk@mylan.com
Hjemmeside: www.meda.dk
www.linicin.dk
Linicin® er et registreret varemærke tilhørende
Meda AB.

CLELIN100SF

Læs afsnittet “vigtigt” i
brugsanvisningen inden brug

Opbevares
ved 2-30°C

Udløbsdato

Fabrikant

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® 15 min Solution. Ingredienser (INCI): Dimethicone, tocopheryl acetate (E-vitamin), prunus armeniaca kernel oil og prunus amygdalus
dulcis oil (abrikoskerne- og mandelolier). Formål: Behandling af lus. Indhold: 100 ml. Registrering: Linicin® 15 min Solution er klassificeret og registreret som medicinsk udstyr
klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr. Opbevaring: Opbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Opbevares utilgængeligt
for børn. Brugerinformation: Læs brugsanvisningen inden brug. Fabrikant: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. Information opdateret:
05/2019.
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Linicin® 15 min Solution – Käyttöohje

Mitä päätäit ovat?
Päätäit ovat verta imeviä siivettömiä hyönteisiä.
Ne elävät loisina ja saavat ravintonsa ihmisen
verestä. Täit ja saivareet (täin munat) viihtyvät
usein hiusrajassa, korvien takana tai niskassa,
jossa on lämmintä ja pimeää. Täiden väri
vaihtelee hiekanvärisestä lähes mustaan. Täit
muuttuvat tummanpunaisiksi, kun ne ovat
imeneet verta. Aikuinen täi on 2-4 mm pitkä.
Saivareet ovat alle 1 mm pituisia ja väriltään
valkoisia. Ne saattavat muistuttaa hiekanjyviä
tai hilsettä ja ovat kiinni hiusjuuressa.
Päätäin elämänkaaressa on kolme vaihetta;
saivare, nymfi ja aikuinen täi. Naaras kiinnittää liimankaltaisella aineella saivareet hiuksiin
alle 1 mm etäisyydelle päänahasta. Saivareet
pysyvät tiukasti kiinni hiuksissa, joten hiusten
kasvaessa myös etäisyys päänahkaan kasvaa.
Saivareesta kehittyy nymfi alle 10 päivässä ja
nymfistä täi alle 12 päivässä. Kehitys saivareesta
täiksi kestää noin kolme viikkoa.
Täit tarttuvat yleensä suorassa kosketuksessa ja

LINICIN® 15 MIN SOLUTION
FJERNER LUS OG LUSEÆG
Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du
anvender Linicin Solution.
Hvad er Linicin Solution?
Linicin Solution er et lusemiddel, der fjerner lus,
og hæmmer udviklingen af luseæg. Den kan
anvendes af voksne og børn fra 6 måneder samt
af gravide og ammende. Linicin Solution er nem
at bruge og virker på kun 15 minutter. Den er en
meget mild opløsning baseret på indholdsstoffer, som ofte anvendes i kosmetik og balsam,
bl.a. i produkter til børn.
Hovedlus kan ikke udvikle resistens over for
Linicin Solution, da lusene dør gennem
kvælning.
Linicin Solution indeholder:
1. Linicin Solution flaske, 100 ml. Indholdsstoffer (INCI): Dimethicone, tocopheryl
acetate (vitamin E), prunus amygdalus dulcis
oil (mandelolie), prunus armeniaca kernel oil
(abrikoskerneolie).
2. Tættekam i rustfrit stål.
3. Denne brugsanvisning som indeholder information om lus og om hvordan Linicin Solution
anvendes. Gem denne brugsanvisning til
senere brug.
Hvad er lus?
Lus er blodsugende insekter uden vinger. Det
er parasitter, som lever af menneskeblod. Lus
og deres æg findes oftest bag ørene, langs hårgrænsen og i nakken, da disse områder er varme
og mørke. Lusenes farve varierer fra sandfarvet
til næsten sort. Når de har suget blod, bliver
de mørkerøde. En voksen lus er 2-4 mm lang.
Luseæggene måler knap 1 mm og er hvide. De
kan ligne sandkorn eller skæl, og sidder fastklæbet på det nederste stykke af hårene.
Lusenes livscyklus består af 3 stadier: Æg,
nymfe og færdigudviklet lus. Den voksne hunlus
fastgør æggene til håret højst 1 mm fra hovedbunden med en slags klæbemiddel. Æggene
bliver siddende på hårstråene, hvilket betyder,
at afstanden mellem æggene og hovedbunden
bliver større, efterhånden som håret vokser.
Efter højst 10 dage udklækkes ægget, og nymfen
kommer ud. Nymfen udvikler sig til en voksen
lus inden for 12 dage efter udklækningen. Hele
udviklingen fra æg til voksen lus tager ca. 3 uger.
Lus smitter normalt ved direkte hovedkontakt,
og spredes ofte blandt børn under leg. Huer,
halstørklæder, børster og lignende kan dog også
overbringe smitte, hvis de bliver brugt af flere
personer inden for kort tid.

LOT nummer

TEKNISKA DATA – Produktnamn: Linicin® 15 min Solution. Ingredienser (INCI): Dimethicone, tocopheryl acetate (E-vitamin), prunus armeniaca kernel oil och prunus
amygdalus dulcis oil (aprikoskärne- och mandeloljor). Avsedd användning: Behandling i samband med huvudlöss. Innehåll: 100 ml. Registrering: Linicin® 15 min Solution är
klassificerat och registrerat som medicinteknisk produkt klass 1 enligt direktiv 93/42/EEG om medicinteknisk produkt. Förvaring: Förvaras torrt vid 2-30°C. Får inte användas
efter utgångsdatumet på förpackningen. Förvaras utom räckhåll för barn. Användarinformation: Läs bruksanvisningen före användning. Tillverkare: Meda Pharma S.p.A.,
Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italien. Informationen uppdaterades senast: 05/2019.

Linicin® 15 min Solution – Brugsanvisning

Linicin® 15 min Solution – Brukerveiledning

LINICIN® 15 MIN SOLUTION
FJERNER LUS OG LUSEEGG
Les nøye gjennom denne brukerveiledningen
før du tar Linicin Solution i bruk.
Hva er Linicin 15 min Solution?
Linicin Solution er en oppløsning som fjerner
hodelus og hemmer utviklingen av luseegg.
Den kan brukes av voksne og av barn fra 6 måneder og oppover, samt av gravide og ammende.
Linicin Solution er enkel å bruke og virker i løpet
av 15 minutter. Det er en hudvennlig oppløsning
basert på testede ingredienser som i stor utstrekning brukes i kosmetikk og kremer, blant annet
produkter spesielt beregnet for barn.
Hodelus kan ikke utvikle resistens mot Linicin
Solution, da lusene dør gjennom kvelning.
Linicin Solution består av:
1. Linicin Solution flaske, 100 ml. Ingredienser
(INCI): Dimethicone, tocopheryl acetate
(vitamin E), prunus amygdalus dulcis oil
(mandelolje), prunus armeniaca kernel oil
(aprikoskjerneolje).
2. Fintannet kam i rustfritt stål.
3. Brukerveiledning som inneholder informasjon om hodelus og hvordan Linicin Solution
brukes. Spar på denne til eventuelle fremtidige behov.
Hva er hodelus?
Hodelus er blodsugende insekter uten vinger.
De er parasitter som livnærer seg på menneskers
blod. Lus og luseegg kan vanligvis oppdages
langs hårfestet bak ørene og i nakken, siden
disse områdene er varme og mørke. Hodelusens
farge kan variere fra sandfarget til nesten svart.
Når den har sugd blod blir den mørkerød. En
voksen hodelus er ca 2-4 mm lang. Hodelusegg
måler knapt 1 mm og er hvite. De kan ligne
sandkorn eller flass og sitter lengst nede på hårstråene, mot hodebunnen.
Det finnes tre stadier i hodelusens livssyklus:
egg, nymfe og ferdigutviklet lus. Den voksne
hunnen fester eggene sine langs hårstrået med
et slags klebemiddel, kun 1 mm fra hårbunnen.
Eggene sitter godt fastklebet til hårstråene, noe
som innebærer at avstanden fra hårbunnen øker
etterhvert som håret vokser. Etter ca 10 dager har
en nymfe utviklet seg og egget klekkes. Etter ytterligere ca 12 dager er nymfen blitt en ferdig utviklet hodelus. Hele livssyklusen fra egg til ferdig
utviklet lus tar ca 3 uker.
Hodelus smitter ved direkte kontakt og spres

LOT nummer

Se bruksanvisning
før bruk

vanligvis blant barn under lek. Luer, skjerf, hårbørster og lignende kan også overføre smitte
hvis de brukes av flere personer i løpet av kort tid.
Hvordan brukes Linicin Solution?
Følg instruksjonene nøye for å sikre fullstendig
fjerning av hodelus.
1. Fordele Linicin Solution i tørt hår
Legg gjerne et lyst håndkle over skuldrene
på personen som skal behandles. Skru av
korken på flasken. Fordel oppløsningen jevnt
i hodebunnen med flaskespissen. Start ved
pannen og smør bakover mot issen i små
linjer. Fortsett så fra issen ned mot ørene og
fra issen ned mot nakken. Massere Linicin
grundig inn i hodebunnen og i hele håret.
Bruk en rikelig mengde Linicin for å dekke
hele håret helt ut i hårtuppene. Mengden
som kreves avhenger av hårets lengde og
type. For skulderlangt hår behøves 30 - 50
ml per behandling.
2. La Linicin Solution virke i 15 minutter.
I løpet av denne tiden dør hodelusen. Linicin
Solution hemmer utviklingen av luseegg og
eggene vil ikke klekkes. De døde luseeggene
blir sittende på hårstråene.
3. Vask ut Linicin Solution med vanlig
sjampo.
Massere inn rikelig med sjampo uten vann
i håret. Skyll deretter med vann. Ved behov
kan du sjamponere flere ganger hvis håret
kjennes fett. For langt hår anbefales hårbalsam for å gjøre finkammingen enklere.
4. Gre det våte håret nøye.
Bruk den vedlagte finkammen for å bli kvitt
døde lus. Gre metodisk gjennom hver del av
håret, under gode lysforhold, gjerne dagslys.
Skyll eller tørk av kammen etter hvert tak for
å fjerne døde lus. Du kan bli nødt til å fjerne
luseeggene fra håret for hånd.
5. Gjenta behandlingen etter 9 - 10 dager.
Gjenta steg 1 til 4 etter 9 - 10 dager for å
fjerne lus fra nyklekte egg. Dette garanterer
at lusens livssyklus avbrytes og er svært viktig
for behandlingsresultatet, selv om Linicin
Solution hemmer utviklingen av luseegg.
Etter den siste behandlingen kan du forebygge
gjensmitte ved hjelp av Lincin Prevent spray.

Se ”Viktig” i
brukerveiledningen

Oppbevares ved
2-30°C

Utløpsdato

Viktig
• Hvis flere i familien har fått hodelus skal de
behandles med Linicin Solution samtidig for
å hindre gjensmitte. Bruk gjerne den vedlagte
finkammen for å kontrollere øvrige familiemedlemmer.
• Hvis gjensmitte skjer mellom de to behandlingene (for eksempel ved direkte kontakt
med personer som har hodelus), skal en ny
behandling gjøres så snart nye lus er oppdaget, og deretter en ny behandling innen 9 10 dager. Det er helt ufarlig å gjenta prosedyren flere ganger.
• Linicin Solution passer til både voksne og
til barn fra 6 måneder. Kan også brukes under
graviditet og amming.
• Linicin Solution kan forårsake lett øyeirritasjon. Unngå kontakt med øyne. Hvis du får
Linicin i øynene, skyll nøye med vann.
• Linicin Solution skal ikke brukes av personer
som er overfølsomme mot noen av innholdsstoffene. Hvis du er usikker, test gjerne
Linicin på et lite område før produktet brukes
første gang.
• Avslutt behandlingen og kontakt lege hvis en
overfølsomhetsreaksjon eller annen uønsket
effekt skulle oppstå.
• Hold alltid håret borte fra åpen ild, sigaretter
og andre antenningskilder.
• Ved søl av Linicin Solution kan gulv og
underlag bli glatte.
• Kun til utvortes bruk.
• Bruk ikke Linicin Solution etter utløpsdatoen.
Oppbevaring
Oppbevares ved 2-30°C og utilgjengelig for
barn. Skru nøye fast den lille skrukorken på spissen av applikatorflasken etter bruk og oppbevar
flasken lukket i originalpakningen sammen med
denne brukerveiledningen.
Markedsføres av
Meda AS
Hagaløkkveien 26, 1383 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: infonorge@mylan.com
www.linicin.no
Linicin® er et registrert varemerke som tilhører
Meda AB.

Produsent

TEKNISKE DATA – Produktnavn: Linicin® 15 min Solution. Innholdsstoffer: Dimethicone, tocopheryl acetate (E-vitamin), prunus armeniaca kernel oil og prunus amygdalus
dulcis oil (aprikoskjerne- og mandeloljer). Bruksformål: Behandling i forbindelse med hodelus. Innhold: 100 ml. Registrering: Linicin® 15 min Solution er klassifisert og registrert
som medisinsk utstyr klasse 1 i henhold til direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr. Oppbevaring: Oppbevares et tørt sted ved 2-30°C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Anvendelse: Se brukerveiledning. Produsent: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italia. Informasjon oppdatert:
05/2019.
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Forsigtighedsregler
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Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.
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KILLS & PROTECTS
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- Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne. I tilfælde af tegn på irritation/allergi, skal behandlingen stoppes,
og håret vaskes med almindelig shampoo. Brug ikke produktet, hvis
hovedbunden i forvejen er meget irriteret eller beskadiget.
- Hvis produktet kommer i øjnene, skylles grundigt med vand. Kontakt læge
eller Giftlinjen, hvis produktet ved et uheld indtages eller inhaleres.
- Sørg for at få vasket produktet helt ud (vask hud, der er kommet i kontakt
med produktet, med sæbe).

2 in 1 KILLS AND PROTECTS
Indeholder et særligt indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb
- Dræber lus og luseæg
- Holder nye lus væk
- Indeholder LPF® (holder lusene væk)
- Beskyttelse i op til 3 dage
- Hurtig virkning: Virker i løbet af bare 15 minutter. Lad ikke produktet sidde
i håret i længere tid eller natten over.
- Non-greasy formulering: Nem at vaske ud
- Hypoallergen: Kan anvendes til sart hud
- Fri for tårer: Ingen øjenirritation
Hvordan bruges Linicin® Pure Power?
Linicin® Pure Power er en kraftig formulering mod lus og luseæg. Den
består af to opløsninger, som skal blandes før første anvendelse.
A) AKTIVÉR FLASKEN
Hold fast om flasken med din hånd, og placér din tommelfinger
på nummer 1.

1. Skub hætten fremad. Hætten står nu i en vinklet position.
Den aktive væske er nu frigivet

- Kun til udvortes brug
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Hold produktet væk fra ild, flammer og varme genstande (stearinlys,
brændeovn, hårtørrer, ovn osv.)
Mulige bivirkninger
Linicin® Pure Power tåles generelt godt, når det anvendes som angivet. I
meget sjældne tilfælde kan der opstå mild hudirritation. Hvis du oplever
formodede alvorlige hændelser ved brug af dette produkt, bedes du
indberette det til pv.denmark@mylan.com og Lægemiddelstyrelsen, da det
er vigtigt for den løbende vurdering af fordele og risici ved produktet.
Kontraindikationer
Der er ikke nogen data for brug til gravide eller ammende. Tal med din
læge, hvis du bliver angrebet af lus under graviditet eller amning. Dette
produkt er kun beregnet til hovedlus (ikke til fladlus eller kropslus). Bør ikke
anvendes til børn under 12 måneder.
Indholdsstoffer:
Vand, glycerin, Prosil (silyleret sukkeralkohol), phenoxyethanol,
benzylalkohol, ethylhexylglycerin, duftstof, xanthangummi, LPF® (sesamolie,
akrylat copolymer)

2. Ryst grundigt i 10 sekunder.
Opbevaring
Opbevares mellem 5°C og 25°C og beskyttet mod lys.
3. Bræk spidsen af hætten. Produktet er nu klar til brug. Smid
ikke spidsen væk, da den skal bruges til at lukke flasken med
efter brug.
B) PÅFØR OPLØSNING

Linicin® Pure Power kan højst anvendes i 3 måneder efter aktivering.
Indhold og udløbsdato

Læg et håndklæde om nakken og skuldrene under hele behandlingen.

Findes i følgende pakningsstørrelser:

Påfør en rigelig mængde af opløsningen i tørt hår. Hår og hovedbund skal
være fuldstændig gennemblødt. Massér produktet grundigt ind, og vær
særlig opmærksom på området bag ørerne og i nakken.

- 100 ml flaske (CE)

C) LAD SIDDE I 15 MIN., VASK OG KÆM
Når opløsningen har siddet i håret i 15 min (ikke længere), vaskes håret med
almindelig shampoo. Vask og skyl grundigt og kæm håret med en lusekam.

- 200 ml flaske (CE)
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen.
Denne brugsanvisning blev sidst opdateret i februar 2020.

Kontroller håret de efterfølgende 7 dage. Hvis du opdager nye lus i den
periode, gentages behandlingen. Ryst flasken før hver brug. I de fleste
tilfælde er en enkelt behandling nok.

Hvad er Linicin® Pure Power?
Linicin® Pure Power er en kraftig formulering mod lus og luseæg, der består
af to væsker, der skal blandes før første anvendelse. Den aktive væske er
lavet af det specialudviklede stof Prosil (silyleret sukkeralkohol) og et særligt
indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb (LPF®). Det patenterede
Prosil (silyleret sukkeralkohol) er specifikt udvalgt for maksimal effekt på
hovedlus. Blandingen har dobbeltvirkende effekt: Den blokerer lusens
åndehuller samt udtørrer og skrumper insektets hud allerede efter 5
minutter. For maksimal beskyttelse mod nye lus indeholder Linicin® Pure
Power LPF® (et særligt indholdsstof, som beskytter mod lus/luseangreb).
Dette indholdsstof gør håret uattraktivt for lus. Hår, som er behandlet med
Linicin® Pure Power, er mindre udsat for nye luseangreb og forbliver
ikke-fedtet efter behandlingen.

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
Belgien
Distributør:
Mylan Denmark ApS,
Borupvang 1, 2750 Ballerup,
Danmark

Forklaring til symbolerne
Temperaturgrænser
Læs brugsanvisningen inden brug
Advarsel

Hvordan beskytter Linicin® Pure Power håret mod nye luseangreb?
LPF® er en kombination af en polymer (acrylat) og et olieopløseligt stof, der
gør hårets overflade mindre attraktivt for lus at kravle på. Lus er mindre
tilbøjelige til at være på hår og hud, der er blevet behandlet med Linicin®
Pure Power.
Hvornår skal du anvende Linicin® Pure Power?
Når du har mistanke om luseangreb: Brug Linicin® Pure Power. Kontroller
håret dagligt de efterfølgende 7 dage. Hvis du opdager nye lus/luseæg i
løbet af denne 7-dages periode, skal du gentage behandlingen.
Ryst flasken før hver brug.
Besøg vores hjemmeside, www.luseguiden.dk, for mere praktisk information om forebyggelse og behandling af hovedlus.

Opbevares beskyttet mod sollys
3M

Holdbarhed efter åbning
Medicinsk udstyr
Batchnummer
Anvendes inden
Fremstiller

12633
1666/620012/20B/07020635/0

Kæmmevejledning: Inddel håret i 4 områder. Red håret i hvert område lok for lok, med en lusekam. Begynd i panden og kæm ned mod nakken.
Fjern på den måde hver lus/luseæg du finder. Hver lok som er fri for
lus/luseæg lægges til den ene side. Fjern hver lus/luseæg på kammen med
en vatrondel.

