
Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik 
aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie 
voor u.

Dit medisch hulmiddel is verkrijgbaar zonder 
doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van 
hoofdluis en neten waarbij advies van een arts niet 
noodzakelijk is. Het is belangrijk om Prioderm dimeticon 
zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te 
bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan 
nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie 
of advies, indien nodig. 

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:
1. Wat is Prioderm dimeticon en waarvoor wordt  
    het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Prioderm dimeticon  
    gebruikt?
3. Hoe wordt Prioderm dimeticon gebruikt?
4. Hoe bewaart u Prioderm dimeticon?

Hoofdluis
Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar 
omdat ze zich door het haar bewegen, zijn ze soms 
moeilijk te ontdekken. Een volwassen hoofdluis is 
2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs 
tot zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, 
wit en nauwelijks 1 mm groot. 

Hoofdluis komt alleen voor bij mensen. Hoofdluizen 
kunnen niet springen of vliegen en ze komen 
meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in het bijzonder 
rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd 
en onder de pony. Hoofdluizen leven van bloed. 
Besmetting door hoofdluis treedt gewoonlijk op 
door direct hoofdcontact, bijvoorbeeld tijdens het 
spelen. Daardoor verspreiden hoofdluizen zich in 
het algemeen onder kinderen. 

1. Wat is Prioderm dimeticon en waarvoor wordt 
het gebruikt?
Prioderm dimeticon wordt gebruikt voor de 
behandeling van hoofdluizen en neten. De verpakking 
bevat 100 ml lotion, een stalen netenkam en deze 
gebruiksaanwijzing. Prioderm dimeticon is een 
heldere kleurloze vloeistof, die op droog haar moet 
worden aangebracht. De lotion moet 15 minuten 
inwerken. Daarna kan het haar met een gewone 
shampoo gewassen worden.

Prioderm dimeticon is een niet-chemische methode 
om hoofdluizen en neten te bestrijden. Hoofdluizen 
kunnen niet resistent worden voor het middel. 
Prioderm dimeticon bevat bestanddelen die volledig 
zijn getest en die worden gebruikt in veel soorten 
cosmetica, waaronder producten voor kinderen. 

Kinderen vanaf 6 maanden en moeders tijdens de 
zwangerschap en de borstvoedingsperiode kunnen 
Prioderm dimeticon gebruiken. 

2. Wat u moet weten voordat u Prioderm dimeticon    
    gebruikt?
- Gebruik Prioderm dimeticon niet als u overgevoelig  
  (allergisch) bent voor één van de bestanddelen.       
  Als irritatie of overgevoeligheid optreedt, moet u  
  met de behandeling stoppen en uw haar wassen    
  met water en shampoo. Raadpleeg een arts als de  
  irritatie aanhoudt.
- Zorg dat Prioderm dimeticon niet in de ogen     
  komt. Mocht Prioderm dimeticon in contact  
  komen met de ogen, spoel ze dan grondig uit    
  met lauw water. Raadpleeg een arts als de irritatie 
  aanhoudt.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Niet gebruiken na de vervaldatum. 
- Als Prioderm dimeticon op de vloer of een andere  
  ondergrond wordt gemorst, kan deze glad worden.

- Waarschuwing! Houd haren altijd verwijderd van  
  open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.
- Kijk voor meer informatie over (de behandeling     
  van) hoofdluizen in het algemeen of Prioderm 
  dimeticon in het bijzonder, op www.prioderm.nl

3. Hoe wordt Prioderm dimeticon gebruikt?
Prioderm dimeticon is een lotion die moet worden 
aangebracht op droog haar. Per behandeling is 
ca. 20-100 ml lotion nodig, afhankelijk van de 
haarlengte en het haartype. Voor schouderlang haar 
volstaat 30-50 ml per behandeling. Het is belangrijk 
dat u een ruime hoeveelheid lotion aanbrengt, 
voldoende om alle haren volledig te bedekken, van 
de hoofdhuid tot aan de uiteinden.

Ga als volgt te werk:
- Draai het dopje van de punt van de applicatorfles       
  en breng de lotion met de handige applicatortip   
  over de gehele hoofdhuid aan. 
- Masseer Prioderm dimeticon grondig in het   
  haar en op de hoofdhuid tot het gehele haar, van
  hoofdhuid tot aan de uiteinden, is bedekt. 
- Laat Prioderm dimeticon ten minste 15 minuten  
  inwerken. 
- Breng vervolgens een ruime hoeveelheid shampoo  
  zonder water aan en masseer de shampoo in het  haar. 
- Spoel pas daarna het haar uit met water. Het kan  
  nodig zijn om het haar 2-4 maal met shampoo  
  te wassen voordat het niet meer vettig aanvoelt.  
  Was het een aantal keren totdat de shampoo 
  goed opschuimt. 
- Kam de haren met een borstel of grove kam, zodat  
  eventuele klitten verwijderd zijn. Bij lang haar is  
  het makkelijk de haren in 4 gelijke delen te   
  verdelen met behulp van elastiekjes of klemmen.

- Kam elk deel grondig uit met de toegevoegde    
  netenkam. Na elke kambeweging de netenkam    
  uitspoelen en/of afdrogen met een tissue. Als er  
  luizen of eitjes in de kam zitten, verwijdert u deze  
  onmiddellijk met veel water. 
- Herhaal het proces met de andere delen. Het kost  
  ongeveer 20-25 minuten om de haren goed en  
  zorgvuldig door te kammen. 
- Belangrijk: herhaal de behandeling na 9-10 dagen.  
  Dit is noodzakelijk om de levenscyclus van de  
  hoofdluizen te doorbreken. Zet het op de kalender  
  of stel het alarm van uw mobiele telefoon in, zodat  
  u het niet vergeet. 

Het is ook belangrijk dat u alle gezinsleden controleert 
als er eenmaal hoofdluizen zijn aangetroffen en 
vergeet uzelf niet! Gezinsleden bij wie hoofdluizen 
zijn aangetroffen, moeten tegelijkertijd worden 
behandeld om herbesmetting binnen het gezin 
tegen te gaan.

Herbesmetting: herbesmetting kan optreden nadat 
de behandeling is gestart. Behandel in dat geval 
onmiddellijk opnieuw met Prioderm dimeticon en 
herhaal de behandeling na 9-10 dagen. Er bestaat 
geen risico dat hoofdluizen resistent worden voor 
Prioderm dimeticon.

4. Hoe bewaart u Prioderm dimeticon?
Bewaar Prioderm dimeticon in de gesloten, 
oorspronkelijke verpakking, samen met deze 
gebruiksaanwijzing, bij kamertemperatuur en 
buiten bereik van kinderen. Niet gebruiken na de 
vervaldatum. Draai het dopje na gebruik stevig op 
de punt van de applicatortip.

Distributeur in NL:
Meda Pharma B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen

 

Kijk op www.prioderm.nl voor meer informatie 
over Prioderm dimeticon.
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TECHNISCHE GEGEVENS- Productnaam: Prioderm dimeticon. Bestanddelen (INCI): Dimethicone, tocopheryl acetate, prunus armeniaca, prunus dulcis. Beoogd gebruik: Behandeling van hoofdluis en neten. 
 Inhoud: 100 ml. Registratie:  Prioderm dimeticon is geclassificeerd en geregistreerd als klasse 1 medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Bewaren:

Bewaar op een droge plaats bij kamertemperatuur. Niet gebruiken na de vervaldatum; buiten bereik van kinderen bewaren. Opmerking: Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere  
ontstekingsbronnen. Als Prioderm dimeticon in contact komt met de ogen, spoel ze dan grondig uit met lauw water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. Fabrikant: Meda AB, Pipers väg 2A, 
SE-170 09 Solna, Zweden Distributeur in NL: Meda Pharma B.V., Amstelveen; info@prioderm.nl. Laatste wijziging van de gebruiksaanwijzing: mei 2011.
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