
 GR   Licatack Shampoo 10’ – Οδηγίες Χρήσης

LICATACK® SHAMPOO 10’
ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΨΕΙΡΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙ-
∆ΕΣ

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  χρήσης πριν χρη-
σιμοποιήσετε το Licatack Shampoo.

Τι είναι το Licatack Shampoo;
Το Licatack Shampoo είναι ένα αντιφθειρικό 
σαμπουάν, που εξαλείφει τις ψείρες της κεφαλής 
και παρεμποδίζει την  ανάπτυξη κόνιδας (αυγά ψεί-
ρας). Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και 
παιδιά άνω των 2 ετών. Το Licatack Shampoo είναι 
ένα μη-τοξικό, άχρωμο και ήπιο σαμπουάν με 
 ουδέτερο άρωμα. Είναι εύκολο στη χρήση και 
ενεργεί μέσα σε 10’ (λεπτά). Μετά τη θεραπεία, το 
Licatack Shampoo πρέπει να ξεβγάζεται μόνο με 
χλιαρό νερό.

Οι ψείρες κεφαλής δεν αναπτύσσουν ανθεκτικό-
τητα στο Licatack Shampoo δεδομένου οτι δεν έχει 
εντομοκτόνα δράση, αλλά σκοτώνει τις ψείρες 
προκαλώντας τους ασφυξία. 

Η συσκευασία του Licatack Shampoo 
περιέχει:
1.  Μία φιάλη 100 ml Licatack Shampoo. Συστα-

τικά (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, 
Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, 
Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl 
glucoside, Grapefruit extract.

2.  Φύλλο οδηγιών χρήσης, που περιλαμβάνει 
πληροφορίες για της ψείρες κεφαλής και πώς 
να χρησιμοποιήσετε το Licatack Shampoo. 
Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική 
χρήση.

Τι είναι οι ψείρες κεφαλής;
Οι ψείρες κεφαλής είναι έντομα χωρίς φτερά. Είναι 
παράσιτα που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Οι 
ψείρες κεφαλής και οι κόνιδες (αβγά ψειρών) 
συνήθως εντοπίζονται πίσω από τα αυτιά, κατά 
μήκος της ρίζας των μαλλιών και στο σβέρκο, 
καθώς οι περιοχές αυτές είναι ζεστές και σκοτεινές. 
Το χρώμα της ψείρας ποικίλει από πυρό-ξανθο έως 
και μαύρο. Αφού έχουν τραφεί με αίμα, αποκτούν 
ένα σκούρο κόκκινο χρώμα. Μία ψείρα κεφαλής 
ενήλικα έχει μήκος 2-4mm (χιλιοστά). Οι κόνιδες 
φτάνουν σχεδόν μέχρι 1 mm (χιλιοστό) και είναι 
λευκές. Μπορεί να μοιάζουν με τους κόκκους της 
άμμου ή της πιτυρίδας και βρίσκονται στα μαλλιά 
που είναι πλησιέστερα στο κρανίο.

Ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής περιλαμβάνει 
τρία στάδια: κόνιδα, νύμφη και ενήλικας. Η θηλυκή 
ψείρα προσκολλά τα αυγά της στην τρίχα, με ένα 
είδος κόλλας, και σε μία απόσταση όχι μεγαλύτερη 
από 1 mm (χιλιοστό) από το κρανίο. Οι κόνιδες 
μένουν σταθερά κολλημένες στα μαλλιά και η 
 απόστασή τους από τη ρίζα (το κρανίο) μεγαλώνει, 

καθώς μακραίνουν τα μαλλιά. Μετά από ένα 
 μέγιστο διάστημα 10 ημερών, η νύμφη αναδύεται 
από την κόνιδα. Μετά από το πολύ 12 επιπλέον 
ημέρες, η νύμφη αυτή θα έχει γίνει ενήλικη ψείρα. 
Ο συνολικός κύκλος ζωής, από την κόνιδα μέχρι 
την ενήλικη ψείρα, διαρκεί περίπου τρεις 
 εβδομάδες. 

Κατά κανόνα, η μόλυνση με ψείρες κεφαλής είναι 
αποτέλεσμα άμεσης επαφής και πολύ συχνά μετα-
δίδεται μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Καπέλα, κασκόλ, βούρτσες και παρό-
μοια αντικείμενα μπορούν και αυτά να μεταδώ-
σουν τη λοίμωξη, αν μοιράζονται μεταξύ ατόμων 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Licatack 
Shampoo;

Ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες 
για να εξασφαλισθεί πλήρως η εξάλειψη 
των ψειρών.

1.  Εφαρμόσθε το Licatack Shampoo σε 
νωπά μαλλιά

Βρέξτε τα μαλλιά και στεγνώστε τα ελαφρά με μία 
πετσέτα. Σε περίπτωση που τα μαλλιά είναι πολύ 
υγρά, το σαμπουάν μπορεί να αραιωθεί, μειώνο-
ντας έτσι την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 
Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Licatack Shampoo 
να καλύψει όλα τα μαλλιά, από τη ρίζα ως τις 
άκρες. Η ποσότητα εξαρτάται από το μάκρος της 
τρίχας. Κάντε καλό μασάζ. Θεραπεία για μαλλιά 
κανονικού ύψους μέχρι τους ώμους απαιτεί 
 περίπου 50 ml σαμπουάν.

2.  Αφήστε το Licatack Shampoo στα 
μαλλιά για 10 λεπτά να δράσει

Κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών, οι ψείρες κεφαλής 
πεθαίνουν. Οι κόνιδες που θα εκτεθούν στο Licatack 
Shampoo δεν θα μπορούν να  αναπτυχθούν, ενώ 
πολλές δεν θα εκκολαφθούν. Οι αδρανοποιημένες 
κόνιδες θα παραμείνουν πάνω στα μαλλιά.

3. Ξεβγάλτε το Licatack Shampoo
Ξεβγάλτε το σαμπουάν με χλιαρό νερό. Όπως με 
κάθε σαμπουάν, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια 
και άλλους βλεννογόνους.

4. Χτενίστε τα βρεγμένα μαλλιά επιμελώς
Συστήνεται να χτενίσετε τα μαλλιά με μία χτένα 
(προτιμάται η ειδική χτένα για τις ψείρες) μετά τη 
θεραπεία, ώστε να απομακρύνετε τις νεκρές 
 ψείρες. Χτενίσθε μεθοδικά κάθε τμήμα του κεφα-
λιού. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός κατά τη διάρκεια 
του χτενίσματος είναι επαρκής, π.χ. φως ημέρας.
Ξεπλύντε ή σκουπίσθε τη χτένα μετά από κάθε 
βούρτσισμα, για να απομακρυθούν οι νεκρές 
 ψείρες. Οι κόνιδες μπορεί να απομακρυνθούν από 
τα μαλλιά με το χέρι.

5.  Επαναλάβετε τη θεραπεία μετά από 
9-10 ημέρες

Επαναλάβετε τα στάδια 1-4 μετά από 9-10 ημέρες, 
για την εξάλειψη νεογέννητων ψειρών. Αυτό επιβε-
βαιώνει οτι ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής 
διασπάται πλήρως, κάτι πολύ σημαντικό για την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αν και το Licatack 
Shampoo παρεμποδίζει την ανάπτυξη της κόνιδας. 

Σημαντικό
•  Εάν κι άλλα μέλη της οικογένειας έχουν ψείρες 

κεφαλής, τότε θα πρέπει την ίδια μέρα να γίνει 
η χρήση του Licatack έτσι ώστε να αποφευχθεί 
νέα μόλυνση.

•  Αν υπάρχει νέα μόλυνση μεταξύ της πρώτης και 
δεύτερης θεραπείας (π.χ. μέσω άμεσης επαφής 
με μολυσμένα άτομα), θεραπεύστε ξανά με 
Licatack Shampoo. Επαναλάβετε μετά από 
9-10 ημέρες. Το προϊον είναι ασφαλές και μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται όποτε είναι απαραίτητο.

•  Το Licatack Shampoo είναι κατάλληλο τόσο για 
ενήλικες όσο και παιδιά από 2 ετών και πάνω.

•  Το Licatack Shampoo μπορεί να προκαλέσει 
μικρό ερεθισμό στα μάτια. Αποφύγετε επαφή 
με τα μάτια ή άλλους βλεννογόνους. Εάν αυτό 
συμβεί, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

•  Το Licatack Shampoo δεν θα πρέπει να 
 χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν κάποια 
ευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά 
του. Εαν δεν το γνωρίζετε, δοκιμάστε το 
Licatack Shampoo πρώτα σε μία μικρή 
 επιφάνεια της επιδερμίδας σας.

•  ∆ιακόψτε τη χρήση και συμβουλευθείτε το για-
τρό σας σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης 
ή άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας. 

•  Το Licatack Shampoo είναι μη-τοξικό και δεν 
περιέχει συστατικά που διηθούν στο δέρμα.  
Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, θα πρέπει να 
 συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό 
σας πριν τη χρήση.

•  Μόνο για εξωτερική χρήση.
•  Μη χρησιμοποιήσετε το Licatack Shampoo 

μετά την ημερομηνία λήξης.

Φύλαξη
∆ιατηρείσθε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου, 
σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά. 

∆ιανομέας: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Όνομα προϊόντος: Licatack Shampoo. Συστατικά (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl glucoside,  
Grapefruit extract. Προορίζεται για χρήση: Θεραπεία από τις ψείρες κεφαλής. Περιεχόμενο: 100 ml. Εγκεκριμένο: Το Licatack Shampoo έχει ταξινομηθεί και εγκριθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, σύμφωνα με την 
Οδηγία 93/42/EEC Medical Device Directive. Φύλαξη: ∆ιατηρείσθε σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από τα παιδιά. Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης. Οδηγίες χρήσης: ∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης. 
Παράγεται από: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. Αναθεώρηση φύλλου: 2/2018.

∆ιαβάστε τις  
οδηγίες χρήσης

∆ιαβάστε το «Σημαντικό»  
στις οδηγίες χρήσης

∆ιατηρήστε στους 2-30 °C Ημερομηνία λήξης Παράγεται απόΑρ. Παρτίδας
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 EN   Licatack Shampoo – Instructions for use

LICATACK® SHAMPOO
ELIMINATES HEAD LICE AND NITS

Read these instructions for use carefully before 
using Licatack Shampoo.

What is Licatack Shampoo?
Licatack Shampoo is a head lice shampoo that 
eliminates head lice and impedes the deve-
lopment of nits (louse eggs). It can be used in 
adults and children from the age of two. Licatack 
Shampoo is a non-toxic, colourless and mild 
shampoo with a neutral scent. It is easy to use and 
works within 10 minutes. Following treatment, 
Licatack Shampoo is rinsed out using lukewarm 
water only.

Head lice cannot develop resistance to Licatack 
Shampoo since it is not based on insecticides, but 
kills the lice through suffocation.

Licatack Shampoo consists of:
1.  Licatack Shampoo bottle, 100 ml. Ingredients 

(INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, 
 Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, 
Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl 
glucoside, Grapefruit extract.

2.  Instructions for use containing information 
about head lice and how to use Licatack 
Shampoo. Keep this leaflet for future reference.

What are head lice?
Head lice are bloodsucking insects without wings. 
They are parasites that feed on human blood. 
Head lice and nits (louse eggs) are often found 
behind the ears, along the hairline and on the 
neck as these areas are warm and dark. The colour 
of a louse can vary from sandy-coloured to nearly 
black. After they have fed on blood they become 
dark red. An adult head louse is 2-4 mm long. The 
nits measure barely 1 mm and are white. They 
may be similar to grains of sand or dandruff, and 
are found on the hair nearest to the scalp.

There are three stages in the life cycle of a head 
louse: nit, nymph and adult. The adult female 
louse attaches the nits to the hair with a kind of 
glue, no more than 1 mm from the scalp. Nits stay 
firmly attached to the hair, which means that the 
distance from the scalp increases as the hair 
grows. After a maximum of 10 days, a nymph 
emerges from the nit. Following a maximum of 12 
further days, this nymph has become an adult 
louse. The total life cycle from nit to adult louse 
takes about three weeks.

Head lice infestation normally occurs as a result of 
direct contact, and is commonly spread among 
children during play. Caps, scarves, brushes and 
similar items can of course also transmit infections 

if these are shared between children within a 
short period of time.

How to use Licatack Shampoo?

Follow instructions carefully to ensure 
complete elimination of head lice 
 infestation.

1. Apply Licatack Shampoo to damp hair
Wet the hair and lightly dry it with a towel. Should 
the hair be too wet the shampoo may be diluted, 
possibly reducing the effect of the treatment. 
Apply a generous amount of Licatack Shampoo to 
cover all the hair from the scalp to the hair ends. 
The amount will depend on the length of the hair. 
Rub it in thoroughly. Treatment of ordinary 
 shoulder length hair would require about 50 ml of 
shampoo.

2.  Leave Licatack Shampoo in the hair 
for 10 minutes to take e ect

During this time, the head lice die. Nits exposed to 
Licatack Shampoo will be impeded in their devel-
opment and many may not hatch. The inactivated 
nits will remain attached to the hair.

3. Rinse out Licatack Shampoo
Rinse the shampoo out using lukewarm water. As 
with any shampoo, avoid contact with eyes and 
other mucous membranes.

4. Comb the wet hair thoroughly
It is recommended to comb the hair with a fine-
toothed comb (preferably a lice comb) following 
treatment in order to displace dead lice. Comb 
each section of the hair methodically. Ensure good 
light conditions while combing, e.g. daylight. 
Rinse or wipe off the comb after each stroke to 
remove dead lice. The nits may have to be removed 
from the hair by hand.

5. Repeat treatment after 9-10 days
Repeat step 1 to 4 after 9-10 days in order to 
eliminate the newly born lice. This ensures that 
the life cycle of the head lice is completely broken 
which is important for successful treatment, even 
though Licatack Shampoo impedes the develop-
ment of nits. 

Important
•  If several family members are infested with 

head lice, treat all infected members with 
 Licatack Shampoo on the same day to avoid 
 re-infestation.

•  If re-infestation occurs between the first and 
second treatment (e. g. through direct contact 
with individuals infested with head lice), treat 
again with Licatack Shampoo. Repeat after 
9-10 days. The product is safe to use as often 
as  necessary.

•  Licatack Shampoo is suitable for both adults 
and children from the age of two.

•  Licatack Shampoo can cause slight eye 
 irritation. Avoid contact with eyes or other 
mucous membranes. If contact occurs, rinse 
well with water.

•  Licatack Shampoo must not be used on 
 persons who are sensitive to any of the 
in gredients. If you are uncertain, try Licatack 
 Shampoo on a small skin area prior to first use.

•  Discontinue use and consult your doctor 
should you experience a sensitive or allergic 
reaction or any other undesirable side effect.

•  Licatack Shampoo is non-toxic and does not 
contain any ingredients known to penetrate 
the skin. If you are pregnant or breastfeeding, 
it is still recommended to consult your doctor 
or pharmacist before use.

•  For external use only.
•  Do not use Licatack Shampoo after expiry date.

Storage
Keep the product at room temperature in a safe 
place and out of reach of children.

Distributed by: 
MEDA Pharmaceuticals S.A.,
63, Agiou Dimitriou str., Alimos, 17456,
Greece, Tel.: 210-6775690

Licatack® is a registered trademark of Meda AB.

TECHNICAL DATA  Product name: Licatack Shampoo. Ingredients (INCI): Aqua, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl laurate, Polyglyceryl-3-caprate, Dimethyl glutarate, Dimethyl adipate, Lauryl glucoside, Grapefruit extract. 
Intended use:  Prevention of head lice. Content: 100 ml.  Registration: Licatack Shampoo is classified and registered as a medical device class 1 in accordance with 93/42/EEC Medical Device  Directive. Storage: Store  
at room temperature and out of reach of children. Do not use after expiry date. User information: Read the instructions for use.  Manufacturer: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy.  
Information updated: 2/2018.

Read the 
instructions for use

See “Important” in 
the instructions for use

Store at 2-30 °C Expiry date ManufacturerLot number

126129813303 9547

0316_GI_Linicin_Shampoo_56GR2050200-01.indd   2 19.04.16   10:46



 GR   Licatack Προληπτική Λοσιόν σε spray – Οδηγίες Χρήσης

LICATACK® ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ SPRAY 
ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΨΕΙΡΕΣ

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 
 χρησιμοποιήσετε την προληπτική λοσιόν σε  
spray Licatack.

Τι είναι η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε 
Spray;
Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray αποτρέπει 
την επιμόλυνση από τις ψείρες με ασφαλή και 
 αποτελεσματικό τρόπο. Κάνει τα μαλλιά σας 
«αόρατα» στις ψείρες. Η Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
 ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών. Είναι 
μη-τοξική και δεν περιέχει εντομοκτόνα. Η 
Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι ένα 
ήπιο και άχρωμο διάλυμα για τα μαλλιά με 
 ουδέτερο άρωμα. Είναι εύκολη στη χρήση και 
 μπορεί να εφαρμόζεται καθημερινά, κατά τη 
 διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου. Το προϊόν 
δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Η συσκευασία Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray περιέχει:
1.  Μία φιάλη 100 ml Licatack Προληπτική Λοσιόν 

σε Spray, με κύρια συστατικά (INCI): Aqua, 
Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor 
oil, Menthanediol, Vitex extract.

2.  Οδηγίες χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν 
 πληροφορίες για τις ψείρες κεφαλής και πώς να 
 χρησιμοποιήσετε την Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray. Κρατήστε το φυλλάδιο για 
μελλοντική χρήση.

Τι είναι οι ψείρες κεφαλής;
Οι ψείρες κεφαλής είναι έντομα χωρίς φτερά. Είναι 
παράσιτα που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Οι 
ψείρες κεφαλής και οι κόνιδες (αβγά ψειρών) 
συνήθως εντοπίζονται πίσω από τα αυτιά, κατά 
μήκος της ρίζας των μαλλιών και στο σβέρκο, 
καθώς οι περιοχές αυτές είναι ζεστές και σκοτεινές. 
Το χρώμα της ψείρας ποικίλει από πυρό-ξανθο εώς 
και μαύρο. Αφού έχουν τραφεί με αίμα, αποκτούν 
ένα σκούρο κόκκινο χρώμα. Μία ψείρα κεφαλής 
ενήλικα έχει μήκος 2-4 mm (χιλιοστά). Οι κόνιδες 
φτάνουν σχεδόν μέχρι 1 mm (χιλιοστό) και είναι 
λευκές. Μπορεί να μοιάζουν με τους κόκκους της 
άμμου ή της πιτυρίδας και βρίσκονται στα μαλλιά 
που είναι πλησιέστερα στο κρανίο.

Ο κύκλος ζωής της ψείρας κεφαλής περιλαμβάνει 
τρία στάδια: κόνιδα, νύμφη και ενήλικας. Η θηλυκή 
ψείρα προσκολλά τα αυγά της στην τρίχα, με ένα 
είδος κόλλας, και σε μία απόσταση όχι μεγαλύτερη 
από 1 mm (χιλιοστό) από το κρανίο. Οι κόνιδες 
μένουν σταθερά κολλημένες στα μαλλιά και η 
 απόστασή τους από τη ρίζα (το κρανίο) μεγαλώνει, 
καθώς μακραίνουν τα μαλλιά. Μετά από ένα 
 μέγιστο διάστημα 10 ημερών, η νύμφη αναδύεται 
από την κόνιδα. Μετά από το πολύ 12 επιπλέον 
ημέρες, η νύμφη αυτή θα έχει γίνει ενήλικη ψείρα. 
Ο συνολικός κύκλος ζωής, από την κόνιδα  
μέχρι την ενήλικη ψείρα, διαρκεί περίπου τρεις 
εβδομάδες. 

Κατά κανόνα, η μόλυνση με ψείρες κεφαλής είναι 
αποτέλεσμα άμεσης επαφή και πολύ συχνά μετα-
δίδεται μεταξύ των παιδιών κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Καπέλα, κασκόλ, βούρτσες και παρό-
μοια αντικείμενα μπορούν και αυτά να μεταδώ-
σουν τη λοίμωξη, αν μοιράζονται μεταξύ ατόμων 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Πώς χρησιμοποιείται η Licatack Προλη-
πτική Λοσιόν σε Spray;

1.  Εφαρμόστε την Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray σε στεγνά μαλλιά

Κάθε πρωί, εφαρμόστε την Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray έτσι ώστε να αποφύγετε την επι-
μόλυνση από ψείρες κεφαλής, κατά τη διάρκεια 
περιόδων υψηλού κινδύνου. Βεβαιωθείτε ότι τα 
μαλλιά είναι στεγνά πριν τη χρήση της Licatack 
Προληπτική Λοσιόν σε Spray. Χρησιμοποιείστε 
επαρκή ποσότητα της λοσιόν σε spray για να 
 καλυφθούν όλα τα μαλλιά. Η ποσότητα εξαρτάται 
από το μήκος των μαλλιών, αλλά θα πρέπει να 
καλυφθεί η επιφάνεια της τρίχας. Αποφύγετε 
επαφή με τα μάτια και άλλους βλεννογόνους. 
Ψεκάστε κατά μήκος των μαλλιών και όχι  
απευθείας στο πρόσωπο. 

2.  Αφήστε την Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray στα μαλλιά καθόλη τη 
διάρκεια της ημέρας

Εφαρμόστε ξανά μετά από το κολύμπι, το ντους, 
έντονο βούρτσισμα των μαλλιών ή άλλα γεγονότα 
που θα απομακρύνουν την Licatack Προληπτική 
Λοσιόν σε Spray από τα μαλλιά.

3. Επαναλάβετε καθημερινά
Συνίσταται να επαναλαμβάνετε καθημερινά την 
εφαρμογή της Licatack Προληπτική Λοσιόν σε 
Spray για την αποφυγή πιθανής επιμόλυνσης κατά 

τη διάρκεια περιόδων υψηλού κινδύνου. Η 
 επίδραση της λοσιόν σε spray διαρκεί για περίπου 
7 ώρες, οπότε μπορείτε να ψεκάζετε συχνά, αν 
παραμένετε σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου για 
την επιμόλυνση από ψείρες κεφαλής.

Σημαντικό
•  Μην ξεχνάτε τις συνήθεις προφυλάξεις για την 

αποφυγή μόλυνσης από ψείρες κεφαλής.  
Σε περιόδους υψηλού κινδύνου, να ψάχνετε / 
χτενίζετε τα μαλλιά σας καθημερινά.

•  Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι 
κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των  
2 ετών.

•  Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray μπορεί 
να προκαλέσει μικρό ερεθισμό στα μάτια. Μην 
ψεκάζετε στα μάτια ή σε άλλους βλεννογόνους. 
Εάν αυτό συμβεί, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

•  Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που 
έχουν κάποια ευαισθησία σε οποιοδήποτε από 
τα συστατικά της. Εαν δεν το γνωρίζετε, 
 δοκιμάστε την Licatack Προληπτική Λοσιόν σε 
Spray πρώτα σε μία μικρή επιφάνεια της 
 επιδερμίδας σας.

•  ∆ιακόψτε τη χρήση και συμβουλευθείτε το γιατρό 
σας σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης ή 
άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας. 

•  Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray είναι 
μη-τοξική και δεν περιέχει συστατικά που 
 διηθούν στο δέρμα. Αν είστε έγκυος, ή 
 θηλάζετε, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το 
 γιατρό ή φαρμακοποιό σας πριν τη χρήση.

•  Μόνο για εξωτερική χρήση. 
•  Μη χρησιμοποιήσετε την Licatack Προληπτική 

Λοσιόν σε Spray μετά την ημερομηνία λήξης της.

Φύλαξη
∆ιατηρείσθε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου, 
σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά. 

∆ιανομέας: 
MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.,
Αγίου ∆ημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Ελλάδα, 
Τηλ.: 210-6775690 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Όνομα προϊόντος: Licatack Προληπτική λοσιόν σε spray Συστατικά (INCI): Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, Vitex extract. Προορίζεται για χρήση: Αποτροπή 
επιμόλυνσης από τις ψείρες. Περιεχόμενο: 100 ml. Εγκεκριμένο: Η Licatack Προληπτική Λοσιόν σε Spray έχει ταξινομηθεί και εγκριθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC Medical Device 
Directive. Φύλαξη: ∆ιατηρείσθε σε θερμοκρασία δωματίου, και μακριά από τα παιδιά. Μην τη χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης. Οδηγίες χρήσης: ∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Παράγεται από: Meda Pharma S.p.A., 
Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy. Αναθεώρηση φύλλου: 2/2018.

∆ιαβάστε τις  
οδηγίες χρήσης

∆ιαβάστε το «Σημαντικό»  
στις οδηγίες χρήσης

∆ιατηρήστε στους 2-30 °C Ημερομηνία λήξης Παράγεται απόΑρ. Παρτίδας
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 EN  Licatack Prevent Spray – Instructions for use

LICATACK® PREVENT SPRAY
PREVENTS HEAD LICE INFESTATION

Read these instructions for use carefully before 
using Licatack Prevent Spray.

What is Licatack Prevent Spray?
Licatack Prevent Spray is a head lice repellent that 
prevents head lice infestation in an effective and 
safe way. It makes your hair “invisible” to head lice 
by making them avoid treated hair. Licatack 
 Prevent Spray can be used in adults and children 
from the age of two. It is non-toxic and does not 
contain any insecticides. Licatack Prevent Spray is 
a mild and  colourless spray for the hair with 
 neutral scent. It is easy to use and can be applied 
every day during high risk periods. The product 
does not need to be rinsed out.

Licatack Prevent Spray consists of:
1.  Licatack Prevent Spray bottle, 100 ml. 

 Ingredients (INCI): Aqua, Alcohol denat., PEG-
40 Hydrogenated Castor oil, Menthanediol, 
Vitex extract.

2.  Instructions for use containing information 
about head lice and how to use Licatack  
Prevent Spray. Keep this leaflet for future 
 reference.

What are head lice?
Head lice are bloodsucking insects without wings. 
They are parasites that feed on human blood. 
Head lice and nits (louse eggs) are often found 
behind the ears, along the hairline and in the neck 
as these areas are warm and dark. The colour of a 
louse can vary from sandy-coloured to nearly 
black. After they have fed on blood they become 
dark red. An adult head louse is 2-4 mm long. The 
nits measure barely 1 mm and are white. They 
may be similar to grains of sand or dandruff, and 
are found on the hair nearest to the scalp.

There are three stages in the life cycle of a head 
louse: nit, nymph and adult. The adult female 
louse attaches the nits to the hair with a kind of 
glue, no more than 1 mm from the scalp. Nits stay 
firmly attached to the hair, which means that the 
distance from the scalp increases as the hair 
grows. After a maximum of 10 days, a nymph 
emerges from the nit. Following a maximum of 12 
further days, this nymph has become an adult 
louse. The total life cycle from nit to adult louse 
takes about three weeks.

Head lice infestation normally occurs as a result of 
direct contact, and is commonly spread among 
children during play. Caps, scarves, brushes and 
similar items can of course also transmit infections 
if these are shared between individuals within a 
short period of time.

How to use Licatack Prevent Spray?

1.  Apply Licatack Prevent Spray on dry 
hair

Apply Licatack Prevent Spray every morning to 
 prevent an infestation from head lice during high 
risk periods. Make sure that the hair is dry before 
applying Licatack Prevent Spray. Use sufficient 
amount of spray to cover all the hair. The amount 
will depend on the length of the hair but must 
cover the surface of the hair. Avoid contact with 
eyes and other mucous membranes. Only spray 
onto the hair, not directly into the face. 

2.  Leave Licatack Prevent Spray on the 
hair for the entire day

Re-apply after swimming, showering, extensive 
hairbrushing or other events that may remove 
Licatack Prevent Spray from the hair.

3. Repeat every day
It is recommended to re-apply Licatack Prevent 
Spray every day in order to avoid head lice infesta-
tion during high risk periods. The effect lasts for at 
least seven hours, thereafter repeated spraying 
can be done if you remain in a high risk environ-
ment for head lice infestation.

Important
•  Do not forget the usual precautions to avoid 

head lice infestation. During high risk periods, 
inspect/comb hair on a daily basis.

•  Licatack Prevent Spray is suitable for both 
adults and children from the age of two.

•  Licatack Prevent Spray can cause slight eye 
 irritation. Do not spray into the eyes or on 
other mucous membranes. If contact occurs, 
rinse well with water.

•  Licatack Prevent Spray must not be used on 
 persons who are sensitive to any of the 
 ingredients. If you are uncertain, try Licatack 
Prevent Spray on a small skin area prior to first 
use.

•  Discontinue use and consult your doctor 
should you experience a sensitive or  
allergic reaction or any other undesirable 
effect.

•  Licatack Prevent Spray is non-toxic and does 
not contain any ingredients that penetrate the 
skin. If you are pregnant or breastfeeding, it is 
still recommended to consult your doctor or 
pharmacist before use.

•  For external use only. 
•  Do not use Licatack Prevent Spray after expiry 

date.

Storage
Keep the product at room temperature in a safe 
place and out of reach of children.

Distributed by: 
MEDA Pharmaceuticals S.A., 
63, Agiou Dimitriou str., Alimos, 17456,
Greece, Tel.: 210-6775690

Licatack® is a registered trademark of Meda AB.

TECHNICAL DATA  Product name: Licatack Prevent Spray. Ingredients (INCI): Aqua, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor oil,  Menthanediol, Vitex extract. Intended use:  Prevention of head lice.  
Content: 100 ml.  Registration: Licatack Prevent Spray is classified and registered as a medical device class 1 in accordance with 93/42/EEC Medical Device  Directive. Storage: Store at room temperature  
and out of reach of children. Do not use after expiry date. User information: Read the instructions for use.  Manufacturer: Meda Pharma S.p.A., Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza, Italy.  
Information updated: 2/2018.

Read the 
instructions for use

See “Important” in 
the instructions for use

Store at 2-30 °C Expiry date ManufacturerLot number
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