
Läuse! – Was nun?

Türkçe

Head lice! – And now?

Eyvah Bit! –  Şimdi ne  
yapacağız?

Uši! – Kaj pa zdaj?

Fejtetű! – Most mit tegyek?

Pidocchi! – E ora?

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes 
informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Stand: Februar 2018. 

G
CB

.H
P.N

YD
 1

80
20

1



32

Bit? Sirke? 
NYDA® ile kolaylıkla gider.

Sirke bitin yumurtasıdır. Renkleri beyaz ile 
kahverengimsi arasında olup düzgün şekilli 
ve kum tanesi büyüklüğündedirler. Sirkeler, 
 kepek tanelerinin aksine, saç tellerine sıkı 
sıkıya yapışır.

Larva bitin gençlik dönemini oluşturur. 
Larvalar henüz üreyemez ve başka insanlara 
bulaşamaz.

Kepek tanelerinin sirkelerden farkı renkleri-
nin beyaz ve şekillerinin düzensiz olmasıdır. 
Saç tellerinden kolayca sıyrılarak ayrılabilirler.

Bit – örn. sivrisinek gibi – kan emici bir hayvandır. Dişi bit 30 gün 
kadar yaşar ve bu süre içerisinde 300‘e yakın yumurta bırakır.

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn 
Tel.: 05354 5300-0, E-Mail: nyda@gebro.com, www.nyda.at

Bit kahverengimsi renkte olup sirkeden yak-
laşık 3 kat daha büyüktür (hemen hemen bir 
susam tanesi kadar). Bitler ne sıçrayabilir ne 
de uçabilirler. Sadece direkt saç temaslarında 
yürüyerek bir kafadan diğerine geçerler.

Bit, larva ve sirke:
Aralarındaki fark nedir?

Sevgili Anne ve Babalar,

eğer doktor çocuğunuzda baş biti tespit ettiyse, bitler ve bitin 
büyüme evreleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi en önemli 
hedeftir. Aslında bitler, rahatsız edici bir kaşıntının dışında 
tehlikesizdir. Sakin olmanız için bunu önceden belirtmek istedik.

Birçok anne ve baba „niçin bizimkisi“ diyerek çocuklarının 
bitlenmesinden dolayı utanmaktadır. Bunun için bir neden 
yoktur. Bitlerin, kişinin ve yaşadığı çevrenin temizliğiyle hiçbir 
ilgisi yoktur. En temiz evde yaşayan en temiz çocukta bile bit 
görülebilir.

Bu yüzden kendinizi – ve de özellikle çocuğunuzu suçlamak için 
en ufak bir nedeniniz yoktur!

Özellikle, oyun arkadaşlarının sürekli olarak yakınında olmak 
istediği çocuklar, başlardan başlara bit geçişlerinin en sık 
mağdurlarıdır.
Bu yüzden, biraz tuhaf olsa da, bitleri çocuğunuzun ne kadar 
sevildiğini gösteren bir sempati kanıtı olarak görünüz.

NYDA® Ekibiniz
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NYDA®  
bit ve sirke tarağı

Güvenilir teşhis

NYDA® 

Bitleri güvenli bir şekilde alt etmenin yolu

1.   Uygulama kuru saça yapılır. Saç diplerine 
bolca NYDA® sıkın.

2.   NYDA®‘yı masajlayarak uygulayın 
ve 1 saat etki etmesini bekleyin. 
Nasıl davranmanız gerektiği ambalaj 
prospektüsünde tam  olarak gösterilmiştir.

3.   1 saat sonra saçları örn. NYDA® bit ve sirke 
tarağıyla dikkatlice tara-yarak ölü bit ve 
larvaları uzaklaştırabilirsiniz.

4.   Daha sonra saçları her zaman 
kullandığınız şampuanınızla yıkayın.

Tedavinin sonuçları 8–10 gün sonra gözden geçirilmelidir. Eğer 
gerekli ise uygulama yukarıda anlatıldığı şekilde tekrarlanmalıdır. 
NYDA® ile tedavi güvenlidir ve birkaç kez tekrarlanabilir.

1.   Saçları bir fırçayla özenle tarayın. Saçları 
sürekli olarak ayırarak tutamlar oluşturun.

2.   NYDA® bit ve sirke tarağını köşeli tutma 
yeri kafadan dışarıya doğru bakacak 
şekilde tutun.

3.   Her tutamda kafa derisinden başlayarak 
tarağı yavaş yavaş saçların ucuna kadar 
çekin.

4.   Her bir tutamı taradıktan sonra tarakta bit 
veya sirke olup olmadığını kontrol edin ve 
bir kağıt mendille dikkatlice temizleyin.
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Baş bitleri yetersiz bir hijyenin işaretçisidir!
Yanlış!  Bit istilasının hijyenle bir ilgisi yoktur. Saçların 
her gün yıkanması dahi bitlere karşı koruma sağla-
maz! Bir baştan bir başa bit geçişlerinin en sık mağ-
durları özel likle, oyun arkadaşlarının sürekli olarak 

yakın olmak istediği, sevilen çocuklardır. Bu klişe ne yazık ki bugün 
bile pek çok anne babanın bit istilalarını gizli tutmalarına ve bitle-
re yayılma olanağı tanımalarına neden olmaktadır.

Baş bitleri hastalık bulaştırır!
Yanlış! Baş bitleri yaşadığımız coğrafyada hastalık bu-
laştırmaz. Rahatsız edici, ama zararsızdırlar. Ancak  
bit dışkıları veya salyaları alerjik reaksiyonlara yol 
 açabilir, ya da kaşınmadan kaynaklanan yaralanmalar 

cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Bunlar sızıntılı dökün tüler şek-
linde kendini gösterebilir.

Kedi ve köpekler bit bulaştırır!
Yanlış! Baş bitleri insan kafa derisi üzerine uzmanlaş-
mıştır, sadece orada yaşayabilirler – Ev hayvanlarından 
bulaşmazlar. Dolayısıyla ailede bit istilası görüldüğünde 
ev hayvanlarına bit tedavisi uygulamaya gerek  yoktur.

Bitler saç fırçası, tarak, başlık vs. gibi eşyalardan bulaşır.
Evet, ama nadir olarak! Baş biti için ideal sıcaklık ve 
 beslenme ortamı kafadır. Bu ideal ortamın dışında 
 sadece bir kaç gün yaşayabilir. 

Nelere gerek yok?
–  Şalları, pelüş hayvanları vs. plastik torbalarda veya derin dondu-

rucuda muhafaza etmek
–  Koltuk v.b. mobilyaları, zemini, araç koltuklarını veya baş daya-

ma yerlerini elektrik süpürgesiyle süpürmek

Bitlerle ilgili gerçekler ve söylentiler

NYDA® express 
aile dostu ikili ambalajı da mevcuttur

Bitleri güvenli bir şekilde 
alt etmenin yolu

1.   Uygulama kuru saça yapılır. Saç diplerinden 
başlayarak, saçın tamamına bolca NYDA® 
express sıkın.

2.   NYDA® express ürününü, saçın 
tamamına kaplayacak şekilde iyice masaj 
yaparak uygulayın. 10 dakika bekletin.
Nasıl davranmanız gerektiği ambalaj 
prospektüsünde tam olarak gösterilmiştir.

4.   Daha sonra saçları alışık olduğunuz 
şampuanınızla yıkayın.

Tedavinin sonuçları 8–10 gün sonra gözden geçirilmelidir. Eğer 
gerekli ise uygulama yukarıda anlatıldığı şekilde tekrarlanmalıdır. 
NYDA® ile tedavi güvenlidir ve birkaç kez tekrarlanabilir.

3.   Ürünü 10 dakika beklettikten sonra saçı 
ince dişli bit tarağı ile dikkatlice tarayın. 
Böylece ölü bit ve sirkeleri uzaklaştırmış 
olacaksınız. 
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