Brukerveiledning
NitFree - Kammen som effektivt fjerner hodelus, nymfer og luseegg. Kan brukes alene som behandlingsmetode eller som
supplement til medikamenter for å fjerne luseegg.
NitFree er en patentert stål kam med lange tenner som har riflete spiralformede mikrokanaler. Mellomrommet mellom tennene er
under 0,2 mm, og mikrokanalenes spesielle form gjør det mulig å fange og fjerne lus, nymfer og luseegg mens man grer håret.
Disse riflete mikrokanalene på kammen skader luseeggene og gjør det vanskelig for dem å klekke. Det finnes ingen kjemisk
behandling eller medikamenter som effektivt kan fjerne luseegg. Ved bruk av NitFree kan man ved en miljøvennlig og effektiv
metode fjerne og behandle nymfer, lus og luseegg. NitFree er også bra for barn med allergier eller ved følsom hud/hodebunn.

Hvordan bruke NitFree
1.

Behold håret tørt, eller fukt det litt for å hindre statisk elektrisitet. Man kan dyppe kammen i varmt vann mens man
kjemmer. Nymfer, lus og egg dør i samme sekund som det treffer vannoverflaten, når vannet er glovarmt.

2.

Bruk først en vanlig kam eller børste for å få ut floker.

3.

Del håret inn i mindre seksjoner, på langt tykt hår helst 6 stk. hestehaler med skarpe skiller. Man kan også begynne fra en
side og jobbe seg rundt, bruk hår klype for å skille ferdig kjemmet hår fra hår som ikke er kjemmet.
Dra nøye gjennom med NitFree i hver enkelt seksjon.
(Ikke før gjennom for mye hår av gangen.)
Flett gjerne områdene du er ferdig med, dersom du ikke bruker klype.
Se etter for hver kjemming om du har fått noe i kammen.
Det er viktig å komme så nær hodebunnen som mulig.
Det er viktig å holde ferdig gredd hår adskilt fra håret som ikke er gredd.
Skyll gjerne kammen mellom hver kjemming i rennende vann,
eller dypp den i et glass med varmt vann.
Dersom man kjemmer i vått hår vil det lønne seg å tørke av kammen
med serviett eller tørkepapir.

4.

Dypp NitFree, etter bruk i kokende vann.
Husk også å sterilisere kammen eller børsten du brukte før NitFree.
(børster som ikke tåler koking kan fryses)
Dersom håret er veldig tynt, før håret høyere opp i kammen.

Første dag anbefaler vi at man kjemmer gjennom håret to ganger med maks tre timers mellomrom.
Det er nesten umulig å få kjemmet ut lus og nymfer mens de spiser, senere, samme dag vil man derfor kunne få ut flere.
Kjem daglig inntil du har blitt kvitt alle lus og egg.
Kammen kan brukes 1-2 ganger i måneden som forebyggende tiltak.
Rensing av kammen.
NitFree er enkel å vaske. Lus og luseegg vil bli fjernet når man forsiktig drar kamtennene fra hverandre mens kammen
holdes under rennende vann(kan også bruke neglebørste). Det er viktig at kammen blir desinfisert etter bruk slik at det
ikke er smittefare ved neste kjemming. Ved å dyppe NitFree i kokende vann vil ikke kammen kunne overføre smitte.
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