
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 

Parasidose 
Kuracja lecznicza z BIOCOCIDINE skutecznie eliminuje wszy i gnidy 

Wyrób medyczny 

 
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed 

zastosowaniem preparatu, ponieważ zawiera ona 

informacje ważne dla pacjenta. 

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc 

ją ponownie przeczytać. 

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, 

należy zwrócić się do farmaceuty. 

 

Parasidose 

Kuracja lecznicza skutecznie eliminuje wszy i gnidy po 

jednorazowym użyciu w ciągu 15 minut. 

Zawiera BIOCOCIDINE. 

Nie zawiera chemicznych środków owadobójczych. 

Eliminuje wszy i gnidy przez ich uduszenie.  

Aplikator na butelce umożliwia szybkie i proste 

użycie.  

Do opakowania dołączono czepek i grzebień. 

 

Skład: BIOCOCIDINE, substancje: konserwująca, 

zapachowa, pomocnicze. Nie zawiera: parabenów, 

fenoksyetanolu, alergenów, silikonu, chemicznych 

środków owadobójczych. 

Działanie BIOCOCIDINE polega na uduszeniu 

pasożytów poprzez zablokowanie ich układów. Wszy 

nie mogą uodpornić się na preparat, ponieważ nie 

zawiera on chemicznych środków owadobójczych. 

Skuteczność: 

Udowodniono skuteczność PARASIDOSE po 

jednokrotnym testowaniu preparatu przez 15 minut 

przez niezależne laboratorium specjalizujące się w 

badaniu pasożytów zewnętrznych 

Preparat można stosować: 

- u dzieci od 3 miesiąca życia 

- u dorosłych w tym kobiet w ciąży oraz w okresie 

karmienia piersią. 

 

Sposób użycia: 

1.Nakładać preparat na suche włosy jak najbliżej 

skóry włosów odgarniając ich kosmyki. 

2.Rozprowadzać równomiernie preparat na skórze 

włosów na całej jej powierzchni. 

 

3.Włożyć czepek ochronny Parasidose na głowę. 

4.Odczekać 15 minut. 

5.Zdjąć czepek ochronny, wyrzucić go, a następnie 

przeczesywać dokładnie włosy począwszy od ich pod-

stawy, za pomocą cienkiego grzebienia  w celu wy-

czesania martwych pasożytów. Po każdym przejściu 

grzebieniem, należy go wytrzeć chusteczką i wymyć 

w celu usunięcia martwych wszy i gnid. 

6.Wymyć włosy jeden raz używanym przez Państwa 

szamponem, a następnie wypłukać je obficie 

uważając aby nie doszło do kontaktu wody z oczami. 

Kuracja lecznicza została zakończona. 

Ważne: 

Należy upewnić się, że szampon dotarł do skóry 

głowy I pokrył wszystkie włosy. Należy zwrócić uwagę 

na okolice karku i za uszami. W przypadku, gdy 

produkt nie pokrył wszystkich włosów, należy 

powtórzyć kurację za kilka dni. Stosowanie balsamu 

odstraszającego pomaga zapobiegać powtórnemu 

zarażeniu. 

Kilka porad: 

Aby zapobiec powtórnemu zarażeniu po kuracji 

należy: 

- jednocześnie zastosować kurację u wszystkich 

członków rodziny oraz upewnić się, czy otoczenie 

wokół ciebie przeszło kurację, 

- jeśli stwierdzono wszawicę w szkole, chronić swoje 

dziecko stosując preparaty odstraszające i nie 

pożyczać czapki, szalika, opaski na włosy itd. 

- nakładać czepek na basenie. 

Środki ostrożności:  

Nie połykać. Przechowywać w miejscu niewidocznym 

i niedostępnym dla dzieci. Unikać wszelkiego 

kontaktu preparatu z oczami i błoną śluzową. W 

przypadku gdy taki kontakt miał miejsce, przepłukać 

obficie czystą wodą. Składniki preparatu mogą 

powodować alergie lub uczulenie. Przechowywać w 

temperaturze poniżej 400C. Nie stosować po terminie 

ważności podanym  na opakowaniu.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytwórca 

Laboratoires Gilbert 
928 Avenue du Général de Gaulle 14200 
Hérouville Saint-Claire – Francja 
 
Dystrybutor: 
Alpen Pharma Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 151 lok. 1 02-326 Warszawa 
Tel. +48 22 822 22 14, Fax. +48 22 822 22 16 

 
 

Symbole użyte na opakowaniu: 

 Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia oraz dla dorosłych 

Przechowywać w temperaturze poniżej 40°C 

Zapoznaj się z treścią załączonej ulotki 

Oznaczenie producenta we Francji 

Wyrób medyczny posiada Certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Rok uzyskania:2013. 

Data ważności 

Numer serii 

Dbaj o czystość 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2017 


