
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

ЗАСІБ ПЕДИКУЛІЦИДНИЙ 

ХІГІЄНІКА
ОПИС: засіб педикуліцидний «Хігієніка»  являє собою в’язку перламутрову рідину жовтого кольору.
СКЛАД:
Активна речовина: перметрин 1%
Допоміжні речовини: кокамід-пропіл бетаїн, натрію С10-С16 алкілетоксісульфат, ПЕГ-18 гліцерил 
олеат / кокоат, бензиловий спирт, кокамід, натрію хлорид, полісорбат 80, динатрію едетат, лимонна 
кислота (Е330), аромат абрикоса / м’яти, барвник «Сонячний захід» жовтий (Е110), вода очищена.

ОСНОВНА ДІЯ:
Перметрин відноситься до групи піретроїдних інсектицидів – аналогів природного інсектициду 
піретрину, що знаходиться в екстракті квітів деяких видів піжми. Перметрин швидко проникає в 
нервову систему комах, є нервовою і контактною отрутою, дуже ефективно діє на вошей. Крім 
вошей, знищує і гниди.
Перметрин діє безпосередньо на мембрани нервових клітин у комах. Механізм дії полягає в 
гальмуванні процесу реполяризації за допомогою блокади натрієвих каналів в мембрані нервової 
клітини, яка регулює поляризацію мемебрани, внаслідок чого розвиваються параліч і смерть 
комахи.
Перметрин малотоксичний і відноситься до III класу небезпечних речовин. Сильно токсичний для 
бджіл і корисних комах, а також для риб. Не має вибіркової дії. Малотоксичний для теплокровних 
тварин і людини. Кумулятивні властивості виражені слабо. При попаданні в організм людини 
перметрин метаболізується в нетоксичні сполуки за допомогою ферментів печінки. Цей процес 
швидкий і ефективний. Навіть якщо засоби, що містять перметрин, надходять в організм в надмірно 
великих дозах, для теплокровних тварин вони практично не токсичні.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: Знищення головних і лобкових вошей у дорослого населення і дітей 
з 5 років.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: На зволожене волосся голови нанести засіб «Хігієніка», втираючи в 
корені волосся. З метою поліпшення впливу препарату зачекати 20 хвилин. Потім з оброблених 
частин голови засіб змити проточною теплою водою. Для усунення мертвих вошей і гнид необхідно 
ретельно розчісати волосся дрібним гребінцем, що входить в комплект.
Обробку лобкової області тіла робити аналогічно волосяної частини голови. Необхідно стежити 
за тим, щоб засіб було розподілено по всій волосяній частині лобкової області, внутрішній стороні 
стегон і області навколо ануса.
Норма витрати препарату при головному педикульозі становить 15-20 мл на обробку голови 
людини в залежності від ступеня зараженості комахами, довжини і густоти волосся, при лобковому 
педикульозі – 10-15 мл. Обробку необхідно повторити через 7-10 днів, але не більше 2-х разів на 
місяць. При застосуванні використовуйте захисні рукавички і маску (окуляри) для очей.

ПОБІЧНА ДІЯ:
У пацієнтів, які використовують засіб від вошей «Хігієніка», в дуже рідкісних випадках може виникати 
подразнення шкіри (свербіж, опік, набряк або еритрема) або алергічні реакції. Дані симптоми 



зазвичай виникають у зв’язку із зараженням педикульозом, ніж у зв’язку з використанням засобу.
У зв’язку з тим, що через шкіру всмоктується незначна кількість перметрину, він не чинить 
системного впливу на організм.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: Не рекомендується застосування дітям віком до п’яти років, жінкам у період 
вагітності та лактації, а також людям, що мають різні шкірні захворювання, або прояви алергії до 
медичних і косметичних засобів.

ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:
При виникненні алергічних реакцій під час застосування препарату його використання слід 
припинити.
При використанні засбу від вошей «Хігієніка» слід уникати потрапляння його на слизові оболонки 
очей і носоглотки. Перед обробкою волосся слід пов’язати навколо голови (нижче волосся) 
згорнуту джгутом бавовняну хустку. У разі потрапляння препарату в очі або рот їх необхідно 
ретельно промити водою. При випадковому ковтанні препарату необхідно терміново звернутися 
до лікаря.
Слід утримуватися від тривалого використання препарату.
У разі зараження в таких громадських місцях, як дитячі садки, дитячі дошкільні установи, школи, 
рекомендується застосування препарату один раз на тиждень для профілактики під час існування 
ризику зараження. При масовому застосуванні медичним працівникам слід використовувати 
рукавички, якщо обробка даними засобом здійснюється однією особою. Слід дотримуватися 
правил особистої гігієни (мити руки після закінчення роботи).
При виникненні зараження в родині, рекомендується, щоб всі члени сім’ї пройшли обробку 
препаратом для профілактики.
У деяких місцях взаємодії зі шкірою «Хігієніка» може викликати контактний дерматит.
Перметрин токсичний для водних організмів і комах з довгостроковими наслідками, тому не 
допускайте попадання рідини в навколишнє середовище.
Вміст і використаний контейнер викидайте як небезпечний відхід.
Небезпечні речовини: перметрин, кокамід-пропіл бетаїн, натрію С10-С16 алкілетоксісульфат 
(натріюлаурилсульфат).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки

УПАКОВКА: Препарат розфасований в поліетиленові флакони ємністю 60, 100 та 120 мл і 
упакований в картонну пачку разом з інструкцією по застосуванню.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати при температурі 15°С – 25°С в упаковці виробника.
Зберігати в недоступному для дітей місці! Перед вживанням ретельно збовтати!
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