Zdraví

Prevencí proti vším

je Diffusil s testovanou účinností

V

ýskyt vší v posledních letech roste. Neblahou zkušenost
mají skoro všichni rodiče. Řešit napadení dětské hlavičky je úmorné a vši se stávají odolnější a odolnější. Proto
je daleko lepší prevence proti vším. A to taková, která obstála
v testech účinnosti. Nabízí ji značka Diffusil.
V České republice je nejčastějším původcem zavšivení veš dětská. Ta své přízvisko získala proto, že nejčastěji napadá vlasy
dětí ve věku od tří do dvanácti let. Parazituje však ve vlasech lidí
všech věkových kategorií. „Případy výskytu vši dětské se v posledních letech velmi zvýšily. Nejčastěji se s nimi setkáváme v dětských
kolektivech, zejména ve školách a školkách. Zbavit se jich je někdy
poměrně obtížné,“ uvedl pediatr MUDr. Karel Navrátil. Stále
častěji se pediatry doporučuje prevence proti vším v podobě
různých přípravků, které dětskou hlavičku v kolektivu ochrání.

Babské recepty jsou k ničemu,
pomůže Diffusil

Už odpradávna se lidé snažili s úporným cizopasníkem vypořádat po svém. K tzv. lidovým prostředkům patří například petrolejový zábal nebo jiné „osvědčené“ recepty. Odborníci však tyto
metody nedoporučují. V dnešní době existuje mnoho přípravků,
které nám boj s vešmi může velmi ulehčit. Obsahují však látky,
vůči nimž se vši postupem času stávají rezistentní. Zjednodušeně
řečeno, vši se přizpůsobí, geneticky zmutují a stanou se vůči dané
látce odolnými. Na tuto situaci zareagovala firma HomeBrands,
která nabízí odvšivovací prostředek Diffusil H Forte B85. Další
verzí je přípravek Diffusil Care. V obou případech je výhodou,
že se nezvyšuje odolnost vší proti hubícímu prostředku. Přitom
tyto přípravky neobsahují insekticidy. Působí jinak - obalují vši
a jejich vajíčka (hnidy) přírodní látkou a oleji, které je zadusí. Jde
vlastně o fyzikální likvidaci na přírodní bázi, takže přípravky jsou
vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

Revolucí je prevence proti vším
s Diffusilem H Prevental

„Jde o látku úspěšně používanou proti komárům. V případě aplikace této látky do vlasů napadených osob dochází k výjimečné
situaci, kdy je zasažen celý povrch těla vší,“ vysvětluje RNDr.
Václav Rupeš, CSs., externí pracovník Ústavu preventivní
medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Látka IR3535 vykazuje v laboratoři na dospělé komáry
a nymfy klíšťat repelentní (odpuzující) účinnost. Velmi podobně působí na vši. Testy proti vši dětské byly provedeny
v indické vesnici. Do vlasů sedmi napadených dětí z dvaceti, které se účastnily zájmových letních aktivit pořádaných
charitativní organizací, byl jednorázově aplikován Diffusil
H Prevental. Lezoucí vši vymizely do druhého dne a ošetřené děti byly na dobu následujících nejméně sedmnácti dní
ochráněny před novým napadením.

Dobrá rada
Jak správně aplikovat Diffusil H Prevental? Přípravek nastříkat přímo ke kořínkům vlasů, asi na pěti různých místech
hlavy. Rozetřít po celé délce vlasů a do pokožky a nechat
zaschnout. V podmínkách, kde hrozí napadení vší dětskou,
aplikovat každých tři až pět dní, nebo po každém umytí vlasů. Přípravek je nutné aplikovat do vlasů po celou dobu, kdy
ohrožení vší dětskou trvá. 
n

... drží vši od těla.

Nechoďte se svou
kůží na trh.

Diffusil H Prevental zbaví vlasy vší a navíc působí preventivně.
Vši po aplikaci přípravku ztrácejí schopnost napadnout další
osoby. A přípravek vypuzuje také mladé larvy. Diffusil H Prevental je tedy vhodný k prevenci proti napadení vší pro celou
rodinu i dětské kolektivy. Účinek Preventalu byl testován na
několika našich školách. Zvláště tam, ale i ve školkách, kde maminky často nelibě nesou zejména stříhání dlouhých holčičích
vlásků kvůli vším, je lepší preventivně přípravek aplikovat, než se
potom zbavovat následků. „Můžeme jen doporučit, aby se maminky
nebo tatínkové vypravili do drogérie, nákupního centra nebo supermarketu a Diffusil H Prevental pořídili. V dětských kolektivech bude
tato prevence proti vším neocenitelným pomocníkem a ušetří mnoho
trápení a komplikací především ve chvíli, kdy dítě jede na prázdniny. Se zavšivením nikam nemůže, a na prevenci je už pak pozdě,“
apeluje na rodiče RNDr. Leo Bukovský, který se problematikou
dlouhodobě zabývá z pohledu výroby účinných přípravků.
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Účinná látka IR3535
Důvodem, proč přípravek Diffusil H Prevental funguje, je
fakt, že využívá repelentní látku IR3535.
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Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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