-PAKKAUSSELOSTE

Nix 1 % shampoo
Permetriini
Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin
apua. Tästä huolimatta Sinun tulee käyttää Nix-shampoota huolellisesti parhaiden mahdollisten
tulosten saavuttamiseksi.
Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus (ks. kohta 4) pahenee, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkiin.
Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä Nix-shampoo on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Nix-shampoota
3.
Miten Nix-shampoota käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Nix-shampoon säilyttäminen
6.
Muuta tietoa

1.

MITÄ NIX-SHAMPOO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Nix sisältää vaikuttavana aineena permetriiniä, joka aiheuttaa häiriötä täiden hermostossa, jonka
seurauksena ne kuolee.
Nix-shampoota käytetään päätäiden hoitoon.

2.

ENNEN KUIN KÄYTÄT NIX-SHAMPOOTA

Älä käytä Nix-shampoota
jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle (permetrinille, pyretriineille tai muille
pyretroideille) tai Nixin jollekin muulle aineelle.
Ole erityisen varovainen Nixin suhteen:
Lääkärin kanssa tulisi neuvotella ennen kuin Nix-shampoohoito aloitetaan jos hoidettavalla
henkilöllä on samanaikaisesti jokin toinen ihosairaus.
Valmisteen joutumista silmiin on vältettävä. Jos niin kuitenkin tapahtuu, tulee silmät
välittömästi huuhdella vedellä.
Henkilöiden, jotka ovat allergisia ei tulisi käyttää Nix-shampoota.
Nix-shampoo on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.
Jotta vältyttäisiin uudelta tartunnalta ja jotta kaikki läheisyydessä olevat henkilöt, jotka ovat saaneet
täitartunnan voitaisiin hoitaa samanaikaisesti, on tärkeää selvittää mistä täitartunta on tullut.

Tietyt henkilöt, kuten vammaiset ja iäkkäät voivat tarvita apua hoidon toteuttamisessa oikealla
tavalla.
Hoitohenkilökunnan, joka suorittaa monta hoitokäsittelyä peräkkäin, tulisi käyttää suojakäsineitä.
Kuten muutkin hyönteiset, voivat päätäit tulla vastustuskykyisiksi lääkkeille, joita käytetään.
Vastustuskyvyn kehittymisen riski kasvaa, mikäli hoitoja ei suoriteta riittävän huolellisesti.
Jos tulosta ei synny shampoohoidon uusimisen jälkeen, tulee potilaan ottaa yhteyttä
apteekkiin tai lääkäriin saadakseen neuvoa vaihtoehtoisesta hoidosta.
Raskaus ja imetys
Nix-shampoota voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Tärkeää tietoa Nix-shampoon sisältämistä aineista
Nix-shampoo sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).
Nix-shampoo sisältää setyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim.
kosketusihottumaa).
Nix-shampoo sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3.

MITEN NIX-SHAMPOOTA KÄYTETÄÄN

Aikuiset ja yli 6 kk:n ikäiset lapset: Hartioille ulottuvien hiusten hoitoon riittää yksi pullollinen
shampoota. Alle 6 kk:n ikäisille lapsille Nix-shampoota tulee käyttää vain lääkärin ohjeen mukaan.
Kaikki perheenjäsenet / lähiympäristössä olevat henkilöt, jotka ovat saaneet täitartunnan tulee
hoitaa samanaikaisesti.
Käyttöohjeet
1. Hiukset pestään ensin tavallisella shampoolla. Älä käytä hoitoainetta tai

yhdistettyjä shampoo/hoitoaine valmisteita. Alhaisen pH:n omaavaa
lääkeshampoota ei myöskään ole sopivaa käyttää. Hiukset huuhdellaan ja kuivataan
huolellisesti pyyhkeellä. Hiusten tulee olla kosteat, mutta ei märät.
2. Ravistele Nix-shampoopulloa hyvin ennen käyttöä. Aloita toiselta puolelta päätä
ja tee jakauksia hiuksiin. Levitä Nix-shampoota i jakaukseen ja hiero huolellisesti.
Jatka kunnes koko pää on käsitelty. On tärkeää että Nix-shampoo levitetään kunnolla
hiuspohjaan asti. Korvien taustat sekä niskan alue tulee käsitellä erityisen
huolellisesti. Huolehdi sitten, että Nix-shampoota jakaantuu tasaisesti jäljellä oleviin
hiuksiin.
3. Anna Nix-shampoon vaikuttaa 10 minuuttia. Huuhtele hiukset huolellisesti vedellä
ja kuivaa hiukset puhtaalla pyyhkeellä.
4. Kun hiukset ovat vielä märät, kuolleet täit poistetaan pakkauksessa mukana
olevalla tiheällä kammalla. Täiden munat ovat tiukasti hiuksissa kiinni ja niitä voi
olla vaikea poistaa.
Tavallisesti yksi hoitokäsittely riittää. Joskus yksittäiset munat voivat säilyä hengissä ja uusia täitä
kuoriutua. Nämä kuolevat normaalisti muutamien päivien sisällä. Hiusten kampaamista tiheällä
kammalla tulee jatkaa viikon ajan hoidon jälkeen, jotta mahdolliset juuri kuoriutuneet täit saataisiin

poistettua. Shampoon vaikutus säilyy 14 päivän ajan. Tänä aikana hiukset voidaan pestä normaaliin
tapaan.
Mikäli eläviä täitä löytyy hiuksista vielä viikon kuluttua tai myöhemmin hoidon jälkeen, tulee hoito
uusia.
Tuotteen vaikutusta värjättyihin tai permanentattuihin hiuksiin ei ole tutkittu. Tähän liittyvät
reklamaatiot ovat erittäin harvinaisia, mutta tuotetta kannattaa kokeilla vain pieneen osaan hiuksia
ennen koko hiuspohjan käsittelyä.

Jos käytät enemmän Nix-shampoota kuin Sinun pitäisi
Jos olet niellyt suuren määrän lääkevalmistetta, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai
Myrkytystietokeskuskseen Suomessa (puh. 09-4711 tai 09-241 4392).

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Nix-shampoo voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä
saa.
Melko harvinaiset: Lievä hiuspohjan turvotus
Harvinaiset: Kirvely, pistely.
Kutinaa, punoitusta ja ihottumaa on raportoitu, mutta ne voivat johtua myös itse täitartunnasta.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5.

NIX-SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Nix-shampoo säilytetään huoneenlämmössä 15-25 C.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Herkkä valolle.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Nix-shampoo sisältää
Vaikuttava aine on: permetriini 10 mg/ml
Muut aineet ovat: Isopropyylialkoholi, stearalkonikloridi, metyyliparahydroksibentsoaatti (E
218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216), hydrolysoitu kollageeni,
hydroksietyyliselluloosa, propyleeniglykoli, vedetön sitruunahappo, makrogoli-500setyylieetteri, setyylialkoholi, kanadanbalsami, väriaine (E 110), hajuste ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Nix-shampoo on väriltään vaaleanoranssia ja pakattu 59 ml:n muovipulloon.

Myyntiluvan haltija
ACO HUD NORDIC AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Ruotsi
Valmistaja
Medgenix Benelux NV,
Vliegveld 21,
BE-8560 Wevelgem, Belgium
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
ACO Pharma Oy
PL 92
02601 Espoo
Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 03.02.2011

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nix 1 % schampo
Permetrin
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Nix måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa
resultatet.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotek.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Nix är och vad det används för
2.
Att tänka på innan du använder Nix
3.
Hur du använder Nix
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Nix ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.

VAD NIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nix innehåller permetrin som verksamt ämne, som påverkar nervsystemet hos huvudlöss. Detta
leder till att lössen och deras ägg dör.
Nix används vid behandling av huvudlöss.
2.

INNAN DU ANVÄNDER NIX

Använd inte Nix:
om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen (permetrin, pyretriner eller andra
pyretroider) eller mot något av övriga innehållsämnen i Nix.
Var särskilt försiktig med Nix:
om personen som ska bli behandlad samtidigt lider av någon annan typ av hudsjukdom bör
läkare kontaktas innan behandlingen med Nix påbörjas.
undvik att få preparatet i ögonen. Om så sker bör man genast skölja med vatten..
Personer som är allergiska ska inte använda Nix.
Nix är endast för utvärtes bruk.
För att undvika att bli smittad på nytt är det viktigt att ta reda på varifrån lössen kommer så att alla i
omgivningen som har löss kan behandlas.
Vissa personer, tex. handikappade och äldre människor kan behöva hjälp för att kunna utföra
behandlingen rätt. Vårdpersonal som utför många behandlingar i följd bör använda handskar.

Huvudlöss kan som andra insekter utveckla motståndskraft mot de produkter som används.
Otillräckligt genomförda behandlingar ökar risken för att lössen blir motståndskraftiga mot
lusmedel.
Om Nix efter upprepad behandling inte ger effekt bör apotek eller läkare kontaktas för att ge råd om
alternativ behandling.
Graviditet och amning
Nix kan användas under graviditet och amning.
Viktig information om något innehållsämne i Nix
Nix innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska
reaktioner (eventuellt fördröjda).
Nix innehåller cetylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).
Nix innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

3.

HUR DU ANVÄNDER NIX

Vuxna eller barn över 6 månader: 1 flaska räcker till behandling av en person med axellångt hår.
Till barn under 6 månader bör Nix endast användas efter läkarordination. Alla i
familjen/omgivningen som har löss bör behandlas samtidigt.
Bruksanvisning
1. Tvätta först håret med vanligt schampo. Använd inte balsam eller kombinerade

schampo/balsam produkter. Medicinska schampon med låga pH-värden är inte
heller lämpliga. Efter sköljning torkas håret noga med handduk. Håret ska vara
fuktigt, inte blött.
2. Skaka flaskan med Nix ordentligt före användning. Gör benor i håret, börja vid
ena sidan av huvudet. Applicera Nix i benan och massera noga. Fortsätt tills hela
huvudet har behandlats. Det är viktigt att Nix kommer ordentligt ner i hårbotten.
Speciellt viktiga områden är bakom öronen och i nacken. Se därefter till så att Nix
fördelas över resterande hår.
3. Låt Nix verka i 10 minuter. Skölj omsorgsfullt med vatten och torka sedan håret
med en ren handduk.
4. Medan håret ännu är vått avlägsnas döda löss med hjälp av den i förpackningen
medföljande finkammen. Äggen sitter fastlimmande på hårstråna och kan vara svåra
att få bort.
En enda behandling är i regel tillräcklig. Ibland kan enstaka ägg överleva behandlingen och nya löss
kläcks ut. Dessa dör vanligen inom några dagar. Kamning med finkammen bör fortsätta i en vecka
efter behandlingen, för att avlägsna eventuellt nykläckta löss. Nix har en kvardröjande effekt under
ca 14 dagar. Man kan tvätta håret som vanligt under denna tid.
Om levande löss hittas i håret en vecka eller senare efter utförd behandling bör behandlingen
upprepas.
Effekten av produkten på färgat, blekt eller permanentat hår har inte studerats. Reklamationer av
detta slag är extremt ovanliga, men en god idé är att först behandla en liten del av håret innan hela
hårbotten behandlas.

Om du använt för stor mängd av Nix:
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen i Finland (tel. 09-4711 eller 09-241 4392).
4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nix orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Mindre vanliga: Lätt svullnad i hårbotten.
Sällsynta: Sveda och stickningar.
Klåda, rodnad och hudutslag har rapporterats men kan också vara orsakade av lusangreppet.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.

HUR NIX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Nix skall förvaras vid rumstemperatur (15C - 25C).
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
Bör skyddas för ljus och förvaras i originalförpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är permetrin 10 mg/ml
Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, stearalkonklorid, metylparahydroxibenzoat (E
218), propylparahydroxibenzoat (E 216), hydrolyserat kollagen, hydroxietylcellulosa,
propylenglykol, citronsyra, ceteth 10, cetylalkohol, kanadensisk balsam, färgämne (E 110),
parfym och renat vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:
Nix är svagt orange och levereras i plastflaskor om 59 ml.
Innehavare av godkännande för försäljning:
ACO HUD NORDIC AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Sverige
Tillverkare:
Medgenix Benelux NV,
Vliegveld 21,
BE-8560 Wevelgem,
Belgium

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av
godkännandet för försäljning:
ACO Pharma Oy
PB 92
02601 Esbo
Denna bipacksedel reviderades senast 03.02.2011

