
 

HEDRIN® Treat & Go 
UPUTE ZA UPORABU 

Losion za kosu u spreju za odstranjivanje ušiju i gnjida iz kose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj proizvod 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 Treat & Go®? 
2. Kako koristiti Hedrin Treat & Go®? 
3. Moguće nuspojave 
4. Kako čuvati Hedrin Treat & Go®? 
5. Druge informacije 



 

 

1. Što morate znati prije nego počnete koristiti Hedrin Treat & Go®? 

Nemojte koristiti Hedrin Treat & 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 Treat & Go® 

• Pazite da ne dođe u oči. 

• Ako slučajno dođe u oči, isperite vodom. Obratite se liječniku ako nadražaj ne prođe. 

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

Trudnoća i dojenje: 

Nije vjerojatno da će Hedrin Treat & Go® uzrokovati neželjene reakcije ako se koristi 
tijekom trudnoće ili dojenja. 

Primjena u djece: 

Za djecu mlađu od 6 mjeseci proizvod se treba koristiti pod liječničkim nadzorom. 

Vožnja i uporaba strojeva: 

Hedrin Treat & Go® ne utječe na sposobnost vožnje ili rada sa strojevima. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Kako koristiti Hedrin Treat & Go®? 

Hedrin Treat & Go® je prikladan za odrasle i djecu stariju od 6 mjeseci. 

Napomena: 

• Ako su nekome u obitelji pronađene žive uši u kosi, provjerite i ostale članove obitelji i 
istovremeno tretirajte sve kojima su nađene žive uši. 

• Hedrin Treat & Go® je samo za vanjsku primjenu na kosi i vlasištu. 

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

Ako dođe do slučajnog gutanja, odmah potražite liječničku pomoć. Ponesite 
pakiranje sa sobom kako biste mogli pokazati što ste progutali. 

NAČIN PRIMJENE: 

• Ramena pokrijte ručnikom. 

• DOBRO PROTRESITE BOČICU PRIJE SVAKE UPORABE. 

• Nanesite dovoljnu količinu ravnomjerno na SUHU kosu, kako bi tjeme i kosa bili 
potpuno pokriveni i kosa NATOPLJENA. 

Sprej treba držati oko 10 cm od kose. 

•Utrljajte sredstvo u kosu prstima ili običnim češljem tako da ga širite temeljito i 
ravnomjerno od korijena do vrha vlasi. 

• Pustite da se kosa osuši prirodno na zraku (ili sušilom ako želite). 

• Ostavite preko noći ili najmanje 8 sati. 

• Samo isperite ili operite šamponom. 

• Ponovite sve nakon 7 dana. 

 

 

 



 

3. Moguće nuspojave 

Većina ljudi neće imati nikakve nuspojave. 

Poznate nuspojave su obično blage i javljaju se kratko kod prve primjene – 

• Osjećaj trnjenja ili svrbeži tjemena. 

• Osjećaj hladnoće ili topline na mjestu primjene. 

• Ako sučajno dođe u oči, može doći do nadražaja. 

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili primijetite bilo koju nuspojavu koja 
nije navedena, prestanite s uporabom i obratite se liječniku ili ljekarniku. 

Prekinite s uporabom ako se pojavi osip na koži ili drugi znakovi alergije. Isperite 
kožu blagim sapunom i vodom te potražite savjet liječnika.  

 

4.  Kako čuvati Hedrin Treat & Go®? 

• Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. 

• Čuvati u originalnom pakiranju. 

• Čuvati ispod 25°C. 

• Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. 

• Nakon otvaranja, iskoristiti u roku od 12 mjeseci. 

• Iskorišteno pakiranje bacite sukladno lokalnim propisima. 

 

5. Druge informacije 

Što Hedrin Treat & Go® sadržava: 

Hedrin Treat & Go® sadržava oktan-1,2-diol 5% (Activdiol®), PEG-6 
kaprilne/kaprinske gliceride i vodu. 


