
 

Hedrin® Protect and Go Spray 
UPUTE ZA UPORABU 

Sprej za zaštitu od ušiju i gnjida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovaj sprej možete koristiti za cijelu obitelj bez potrebe za odlaskom liječniku, ali 
budite pažljivi kako biste dobili najbolje rezultate. 

Prije uporabe pažljivo pročitajte cijelu uputu. 

• Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. 

• Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku. 

• Ako primijetite bilo koju nuspojavu navedenu u dijelu 3, ili bilo koju drugu nuspojavu, 

potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Pogledajte dio 3. 

Što se nalazi u ovoj uputi: 

1. Što morate znati prije nego počnete koristiti Hedrin® Protect and Go? 
2. Kako koristiti Hedrin® Protect and Go? 
3. Moguće nuspojave 
4. Kako čuvati Hedrin® Protect and Go? 
5. Druge informacije 
 



 

1. Što morate znati prije nego počnete koristiti Hedrin® Protect and Go? 

Nemojte koristiti Hedrin® Protect and Go: 

• Ako ste alergični na bilo koji sastojak. 

• Nemojte koristiti na oštećenoj koži. 

• Nije za primjenu u djece mlađe od 6 mjeseci 

Mjere opreza za Hedrin® Protect and Go: 

• Samo za vanjsku primjenu. 

• Pazite da ne dođe u oči, no ako slučajno dođe do toga, isperite s puno vode. Obratite 
se liječniku ako nadražaj ne prođe. 

• Ako slučajno dođe do gutanja spreja, odmah se obratite liječniku. Ponesite pakiranje 
sa sobom kako biste pokazali što je progutano. 

• Ne prskajte sprej po očima i licu i izbjegavajte udisanje spreja. 

Trudnoća i dojenje: 

Nije vjerojatan nikakav štetni učinak bilo kojeg od sastojaka Hedrin® Protect and Go 
spreja na trudnice ili dojilje. 

Primjena u djece: 

Sprej je za primjenu u odraslih i djece starije od 6 mjeseci. 

Vožnja i uporaba strojeva: 

Hedrin® Protect and Go ne utječe na sposobnost vožnje ili rada sa strojevima. Ipak, 
površine koje dođu u doticaj s proizvodom mogu postati skliske i ako dobro ne operete 
ruke nakon uporabe, to može utjecati na Vaš stisak/držanje predmeta. 

 

 

 

 

 



 

2. Kako koristiti Hedrin® Protect and Go? 

Hedrin® Protect and Go je prikladan za odrasle i djecu stariju od 6 mjeseci. 

Napomene: 

• Ne sadržava zapaljive sastojke, no pazite i držite kosu dalje od otvorenog plamena. 

• Ako slučajno dođe do gutanja spreja, odmah se obratite liječniku. Ponesite pakiranje 
sa sobom kako biste pokazali što je progutano. 

NAČIN PRIMJENE: 

• Isperite običnim šamponom tretman protiv ušiju (ako ste koristili) 

• Pošpricajte na ručnikom prosušenu kosu (ako ste je prvo prali) i raščešljajte, ili 

• Pošpricajte na suhu kosu i raščešljajte 

• Osušite sušilom za kosu ili prirodno na zraku 

• Koristite redovito, barem 2 puta tjedno 

3. Moguće nuspojave 

Kod primjene Hedrin® Protect and Go spreja može se pojaviti kožni osip ili drugi 
znakovi preosjetljivosti. Ako primijetite bilo koji takav znak, prekinite uporabu te 
isperite kožu sapunom i vodom i obratite se liječniku za savjet. 

Ako primijetite ove znakove ili bilo koju drugu nuspojavu, prekinite uporabu i 
obratite se liječniku ili ljekarniku 

 

4. Kako čuvati Hedrin® Protect and Go? 

• Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. 

• Čuvati u originalnom pakiranju. 

• Čuvati na temperaturi do 25°C. 

• Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. 



 

• Iskoristiti unutar 12 mjeseci od otvaranja. 

• Iskorišteno pakiranje bacite sukladno lokalnim propisima. 

 

5. Druge informacije 

Što Hedrin® Protect and Go sadržava: 

Hedrin® Protect and Go sprej sadržava oktan 1,2-diol 1% w/w (Activdiol®), PEG-6 
gliceride kaprilne/kaprinske kiseline, PEG-12 dimetikon, karbomer, natrijev 
hidroksid, miris (sadrži limonen) i vodu. 

 


