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Относно въшките
Всяка една инфекция започва с намирането на една или няколко въшки, които снасят своите яйца и за 7-10 дена те се излюпват, като така 
продължава тридневния цикъл на размножаването им и разпространяване на заразата.

1.Определения
Яйца: Обикновено те се снасят близо до скалпа, на тила или зад ушите. След като се излюпи въшката (7-10 дена), черупката на яйцето остава 
полепнала по косата. Преди излюпването си, гнидите приличат на жълто-кафяви зрънца и наподобяват пърхот, с разликата, че не могат да се 
премахнат с ресане или изтръскване. След излюпването им (около 1 – 2 седмици след снасяне), гнидите остават само бели или прозрачни обвивки.
Нимфи: Новоизлюпени въшки. На този етап от развитието им, все още не е възможно да се възпроизвеждат.
Въшки: Нимфата се превръща във въшка, достигайки своята зряла възраст около 10 дни след излюпване. След което тя започва да се 
възпроизвежда, снасяйки яйца при достигане на пълния си размер. Размерът на въшката варира според етапа на развитие, като обикновено е с 
дължина 0,5-3 мм.
Въшките се предават от човек на човек, обикновено в групови общности. Благодарение на специално приспособените си нокти, те пълзят и се 
прилепват здраво към косъма. Въшките се предават при контакт между две глави, при използване на общ гребен, шапка, възглавница, спално бельо 
или дрехи. Тъй като децата са склонни към по-близък физически контакт помежду си и често си разменят лични вещи, заразата при тях е по-често 
срещано явление. След третиране с NovoKid въшките губят своята сила и падат от косъма/ скалпа.
Супер въшки: главови въшки, които са генетично мутирали и трудни за отстраняване чрез конвенционални методи. Супер въшките не изглеждат по-
различни от обикновените въшки. Те могат да бъдат идентифицирани само на база тяхната устойчивост към традиционните методи за третиране на 
въшки.

2.Преди да започнете употребата
Моля прочетете внимателно всички инструкциите преди да използвате комплектът за третиране на въшки „ “. Уверете се, че сте прочели Novokid
всички предупреждения преди употреба и вземете необходимите предпазни мерки. 
    е иновативно устройство за ефективно премахване на яйца, нимфи, въшки и супер въшки.2.1.Описание на устройството: Novokid 
   използва натурално, растително вещество, което не е токсично, не съдържа пестициди, силикон или алкохол, ефективно еNovokid 
   и е лесно за употреба.
   2.2.Съдържание на комплекта: 
   - бр.  устройство - 1 бр. гребен за въшки;1 Novokid;    
   - Novokid;    4 бр. капсули - 1 бр. отвертка за смяна на батериите;
   - 1 бр. шапка ; - 4 бр. батерии АА;Novokid     
   - 2    бр. свързващи щифтове - 1 бр. Инструкции за употреба;
   - 1 бр. силиконова тръбичка;   - 1 бр. гаранционна карта;

3.Предназначение и безопасност
Чрез лабораторни и клинични тестове е доказано, че Novokid е годен за употреба върху всякакви видове коси, независимо от тяхната дължина. 
Прилага се на деца на 4 или повече години под родителски контрол. Не заставайте зад главата на детето, докато устройството работи. Novokid е 
предназначен само за външна употреба.

4.Предупреждения 
Да не се използва в случай на кожна инфекция, наличие на рани, раздразнена или проблемна кожа. Ако се появи обрив или някакъв друг вид 
алергична реакция по време или след използване на Novokid, прекратете манипулациите.  Веднага измийте обилно с вода и в случай, че 
раздразнението се задържи, моля консултирайте се с Вашия личен лекар. 

5.Възможни странични ефекти
Манипулациите с Novokid могат да предизвикат леки раздразнения или сърбеж по скалпа.

6.Приложение
Манипулацията с Novokid трае 10 мин. Моля следвайте посочените по-долу стъпки:
-Поставете шапката Novokid на главата на детето, като лепенката „Back” трябва да е върху тила на главата и белият ластик трябва да е добре 
прилепнал по челото на детето; 
-Уверете се, че косата и ушите са напълно покрити от шапката;
-Не покривайте очите с шапката;
-Внимателно изкарайте въздуха от шапката /тази стъпка е от много голямо значение за крайния успех на приложената терапия/;
-Вземете една капсула и я закрепете за конектора на шапката. Свържете другия край на капсулата със силиконовата тръбичка. Трябва да чуете 
щракване, за да сте сигурни, че са свързани. 
Вече сте готови да започнете манипулацията. 
Напомняме Ви, че използването на Novokid може да предизвика леки раздразнения или сърбеж по скалпа. 
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7.Съхранение и поддръжка
Моля прочетете внимателно настоящите инструкции преди употребата на Novokid и се уверете, че сте се запознали с предупрежденията, както и че 
ще вземете всички предпазни мерки. 
Препоръчваме Ви да:
-Пазите Novokid далече от деца;
-Да държите всички части в кутията и да ги съхранявате на стайна температура;
-Не увивайте тръбичката около устройството;
-Не използвайте капсули с изтекъл срок на годност; 
-Сменяйте батериите при светлинен сигнал от червения индикатор на устройството;
-Използвайте сапун и вода, за да почистите шапката и забършете с влажна кърпа;
-Не мокрете устройството. Това може да доведе до повреда;

8.Техническа поддръжка
Ако шапката не се издуе след включване на устройството, затегнете капсулата към задната страна на шапката и проверете дали конекторът е на 
мястото си. 
Ако LED индикатора не мига, проверете дали сте поставили правилно батериите или ги сменете с нови. 
За всякакви други въпроси, моля свържете се с отдела за работа с клиенти на А2 Текс ООД по e-mail info@a2techs.com.

9.Обслужване на клиенти
За повече информация посетете сайтът на официалния представител на Novokid за България, „А2 Текс“ ООД, www.a2techs.com или сайтът на 
производителя www.techcareltd.com 

10.Гаранция
Novokid има 12 месеца гаранция. Моля проверете условията, които са описани на Вашата гаранционна карта. 

11.Рециклиране
Моля, не изхвърляйте с битовия отпадък, а предайте на пункт за рециклиране. Предайте батериите за рециклиране на отпадъци, съгласно 
регулациите и местното законодателство. 

12.Спецификации
оМодел: TC-001� �   Захранване:�4 х АА батерии 6V = 500MA Условия на работа: 15-30 С / до 70% влажност

Налягане на помпата: LMP 4�С  Съхранение:�Стайна температура

13.Легенда

 Продуктът отговаря на всички изисквания за безопасност на здравето и околната среда съгласно европейското закондателство

 Само за употреба в затворени пространства

 Устройството е защитено от поставянето в него на обекти с диаметър над 2,5мм, като пръст например, за да се предотврати възможността от токов удар 

 Да не се използва във влажна среда

 Да не се изхвърля с битов отпадък. За предаване в пункт за сортиране на отпадъци

о Условия на работа: 15-30 С

 Инструкциите съдържат важна информация за безопасност и употреба

 Дата на производство

 Производител

 Срок на годност

 Оторизиран представител в ЕС: А2 Текс ООД, 2700 Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 3, www.a2techs.com, info@a2techs.com   
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