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Lütfen aşağıdaki kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Buradaki bilgiler, bu tıbbi cihazın 
kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir. Sorularınız için lütfen 
doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz. 

Kullanma Talimatları  

Jacutin Pedicul Fluid 

Jacutin Pedicul Fluid’in içeriği nedir? 

Jacutin %100 saf dimetikondan (silikon yağı) oluşur ve hiçbir renklendirici, parfüm veya koruyucu madde 
içermez. 

Jacutin Pedicul Fluid hangi hallerde kullanılır? 

Sıvı, saç bit ve sirkelerine karşı kullanılır. Bit ve sirke, zehirsiz ve etkili bir biçimde tedavi edilir. 

Jacutin Pedicul Fluid etkisini nasıl gösterir? 

Sıvı, özel fiziksel özellikleri sayesinde bit ve sirkelerin solunum deliklerini kapatır. Yalnızca on dakikalık bir 
uygulama süresinin ardından bitler boğulur ve tedavi sayesinde sirkelerin gelişimi etkili bir biçimde 
durdurulur. Böylece parazitlerin çoğalması ve yayılması engellenir. 

Jacutin Pedicul Fluid kimler için uygundur? 

Jacutin Pedicul Fluid her yaşta, gerek hamilelik gerekse emzirme döneminde kullanılabilir.  

Ürün hangi hallerde kullanılmamalıdır? 

Dimetikona karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa Jacutin Pedicul Fluid’i kullanmayınız. 

Jacutin kullanılmadan önce alınması gereken önlemler nelerdir? 

• Jacutin Pedicul Fluid’i çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. 
• Sıvıyı 30°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız. 
• Jacutin Pedicul Fluid’in gözle teması halinde gözlerde hafif tahriş meydana gelebilir. 
• Sıvının kazara gözle temas etmesi halinde gözleri akan temiz suyun altında yıkayınız. Rahatsızlığın 

devam etmesi halinde lütfen bir doktora veya göz doktoruna başvurunuz. 
• Son kullanma tarihi hem şişe hem de ambalaj üzerinde yazılıdır. 
• Ambalajın içeriğini bu tarihten sonra artık kullanmayınız. 

Hangi diğer ilaçlarla etkileşim söz konusu olabilir? 

Diğer ürünlerle bilinen bir etkileşimi yoktur. 

Hangi istenmeyen yan etki veya uyuşmazlıklar bilinmektedir? 

• Zaman zaman ciltte kaşıntı veya kızarıklık gibi tahrişler söz konusu olabilir. Ancak bunlar genellikle hafif 
ve geçicidir. 

• Bu prospektüste belirtilmeyen bir yan etki gözlemlediğiniz takdirde lütfen doktorunuz veya eczacınızla 
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irtibata geçiniz. 
• Jacutin kullanımıyla ilişkili meydana gelen ciddi olaylar üreticiye ve ülkenizdeki yetkili sağlık makamına 

bildirilmelidir. 

Jacutin Pedicul Fluid nasıl kullanılır? 

Ürün sadece haricî kullanım içindir. Şişenin arka tarafındaki etiketin üzerindeki işaretler yardımı ile hangi 
miktarda sıvı uygulamanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. İki işaret arasındaki mesafe yaklaşık 25 ml’ye 
tekabül eder. 

 
Tablo 1: Dozaj Talimatı 

Saç Uzunluğu  1 kişi için yaklaşık 
miktar 

100 ml’lik şişe (dik 
konumda) 

200 ml’lik şişe (dik 
konumda) 

Kısa 
(kulak hizasında) 25 – 50 ml 1 – 2 seviye işareti 1 – 2 seviye işareti 

Orta 
(omuz hizasında) 50 – 75 ml 2 – 3 seviye işareti 2 – 3 seviye işareti 

Uzun * 
(omuz hizasından 
uzun) 

75 – 100 ml 3 seviye işareti veya 
şişenin bütünü 3 – 4 seviye işareti 

 
*Not: Çok uzun veya özellikle dolgun saçlarda, saçları ve kafa derisini bütünü ile kaplaması için daha 
büyük bir miktar gerekli olabilir  
 

 

1. Jacutin Pedicul Fluid’i kuru saça döküp saçlar ve kafa derisi sıvıyla 
tamamen kaplanana kadar yayarak uygulayınız. 

2. Ürünün gözlere gelmemesine dikkat ediniz. 
 

 

3. Sıvıyı uyguladıktan sonra etki göstermesi için en az 10 dakika bekleyiniz. 

 

4. Sıvıyı 10 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı bit tarağı ile tutam 
tarayınız. Bit ve sirkeleri tamamen temizlemek için saçınızı taramanız son 
derece önemlidir. Sıvı, taramayı kolaylaştırır. Uzun saçlar dahi kolayca 
taranır. 
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5. Son olarak saçlarınızı ılık su ve normal bir şampuanla bir veya iki kez iyice 
yıkayınız. 

 
Sonraki 10 gün boyunca ve islemin tekrarlanmasını izleyen günlerde, 
saçlarınızı bit taragı ile yogun bir sekilde tarayarak saç diplerine çok yakın 
yerlerde canlı bitler ve/veya yeni bırakılmıs sirkeler olup olmadıgını düzenli 
olarak kontrol etmelisiniz. Eger varsa komple tedavi islemini tekrarlayınız. 
Yumurtadan yeni çıkan bitleri yok etmek için lütfen ilk tedaviden 8 – 10 gün 
sonra islemi tekrarlayınız. 

 
 Çevrenin temizlenmesi ve yeni bulaşmaların önlenmesi 

• Diğer aile bireylerinin de başlarında bitlenme olup olmadığını en az 10 günlük süre boyunca kontrol 
ediniz. Bitlenme söz konusu ise bu kişiye de tedavi uygulanmalıdır. 

• Bitlenen kişiye ait giysi, nevresim ve havluları en az 60°C’de yıkayınız. 
• Yıkanması mümkün olmayan eşyalar, oda sıcaklığında en az 3 gün boyunca bir plastik torbada veya 

en az 24 saat boyunca -15°C ila -18°C arası sıcaklıkta, derin dondurucuda muhafaza edilmelidir. 
• Saçla temas eden ürünleri de (taraklar, fırçalar) 10 dakika boyunca 60°C suda bekletmelisiniz. 
• Halılar, zeminler ve döşemeli mobilyalar elektrikli süpürge ile iyice süpürülmeli ve elektrikli süpürge 

torbası çöpe atılmalıdır. 

Jacutin Pedicul Fluid hangi büyüklükte ambalajlarda satılır? 

• 100 ml 
• 200 ml, bit sirkesi taragı ile birlikte 
www.laeuse.de  adresinden daha fazla bilgi (ör. diğer dillerde hastaya yönelik bilgiler) edinebilirsiniz. 
 
Bilgi güncelleme tarihi: Mayıs 2019 
 

 
Polichem SA, 
Via Angelo Maspoli 
11,6850 Mendrisio, , 
İsviçre.  
 
 

Distribütör: Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek 
Telefon: (040) 727 04-0; Telefaks: (040) 727 04-329 
info@almirall.de     www.almirall.de 
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