قمل الرأس -مشكلة متزايدة
لقد تزايدت مشكلة قمل الرأس منذ تسعينيات القرن الماضي .واليوم
يصاب به األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  3و 11عاما في المقام
األول .إن أكبر المشاكل مع القمل ُتالحظ عادة عند بدء الفصل الدراسي
الجديد في المدارس والحضانات .فالقمل ينمو على مقربة من فروة
الرأس ،وال يستطيع القفز أو الطيران .لذا فإن التالمس القريب مطلوب
أي رأس قرب رأس حتى يتمكن القمل من الزحف وإصابة شخص آخر.
وحيث أن معظم األطفال والبالغين اليوم لديھم مناطق اتصال وتالمس
كبيرة ويقابلون الكثير من األشخاص ،فإن مخاطر انتشار القمل زادت .إن
قمل الرأس مشكلة متزايدة ليس فقط ضمن األطفال فحسب ولكن يمتد
تأثيرھا لألسر بأسرھا حيث أن القمل ينتشر بسھولة لجميع أفراد األسرة
قبل اكتشاف المشكلة وعالجھا.
لم يتعين عل ّي استخدام NitFree؟
معظم المنتجات الموجودة اليوم في األسواق ھي في األصل لمكافحة القمل
ولكنھا ليست دائما على نفس القدر من الفعالية في التخلص من الصئبان
)البيض( .وھذا يعني أن الكثير من العالجات تتضمن مراحل عالج عدة
يجب أن ُتجرى على فترة زمنية أطول .إن استخدام  NitFreeالذي
يجذب إليه البيض والقمل في ذات الوقت ،يقطع دورة الحياة البيولوجية
للقمل ،فال يملك البيض فرصة للفق س مما يعني أن القمل لن يستطيع
التكاثر ،وبالتالي يمكن أن ُتختصر مدة العالج إلى حد كبير.
تبرز وكالة المنتجات الطبية أھمية تمشيط الشعر بمشط ذي أسنان رقيقة
لعالج القمل .وقد أظھرت دراسة بريطانية ُنشرت في المجلة الطبية
البريطانية أن تمشيط الشعر يمكن أن يكون أكثر فعالية من مجرد استخدام
العالجات المتاحة بدون وصفة طبية وذلك بمقدار أربعة أضعاف.
إن ما يميز  NitFreeعن غيره من األمشاط ھو األسنان المثلّمة
المكروية والمسجلة ببراءة اختراع مما يعني أنه يمكن التخلص من كل من
البيض والقمل في آن واحد .باستخدام مشط القمل التقليدي يصعب كثيرا
فك البيض من جدائل الشعر العالقة به عن طريق إفراز يشبه الصمغ .إن
المسافة التي تبعد بين أسنان مشط  NitFreeھي أقل من  0.2مم ،مما
يعني التمكن من التخلص من حتى أصغر القمل والبيض حجما.
 NitFreeمصنوع من الفوالذ )استانلس ستيل( .إنه متين ومقاوم للتآكل
ويمكن أن يتعرض للعالجات الكيميائية للقمل دون أن يلحقه الضرر .إن
شكله ومظھره ال يتغيران باالستخدام المتكرر حيث أن  NitFreeمصمم
بشكل بالغ الدقة باستخدام تكنولوجيا الليزر .يمكن تعقيم المشط واستخدامه
من قبل جميع أفراد األسرة دون المخاطرة بمزيد من االنتشار.
وفي اآلونة األخيرة أظھرت التقارير أن استخدام العالجات الكيميائية أدت
إلى وجود سالالت مقاومة من القمل ،أما التمشيط باستخدام NitFree
فإنه ال يسبب ذلك أبدا.

المفاھيم الفريدة التي تقوم عليھا NitFree

متين ويمكن تعقيمه
مصنوع من الفوالذ )استانلس ستيل( .متين
ومقاوم للتآكل.

شرائط مطاطية لمسكة أفضل

ثلمات دقيقة فريدة
يتم انتزاع البيض من الشعر وإتالفه في
نفس الوقت .إن التصميم بالغ الدقة
للثلمات المكروية والنھايات المنحنية
تعني أن ال الشعر وال فروة الرأس
يصيبھما ضرر أثناء التمشيط.

فالمشط ال ينزلق حتى إذا كانت يداك مبللتين
أو مكسوتين بالصابون.

أسنان مشط طويلة
مما يضمن وصوال أفضل .يمكن التخلص من
المزيد من القمل والبيض بكل حركة من
المشط في الشعر.

أسنان المشط قريبة من بعضھا البعض
حتى أصغر القمل والبيض حجما يمكن
التخلص منھا عند التمشيط.

رأي الزبائن في NitFree

"لقد كنا نحارب القمل منذ أشھر عديدة – دون جدوى ...إلى أن
)باعتباري بائعة وموظفة تسويق( قرأت المدح ،قلت لنفسي "لنجرب
ونرى!" أستطيع أن أقول من واقع تجربتي أنھا كانت تجربة ناجحة! لقد
مشطنا ومشطنا ومشطنا! واآلن تخلصنا من كل البيض الذي كنا نبحث
عنه من قبل بكل ھمة ونحاول التقاطه بالملقط .كل ھذا بحركة واحدة من
المشط في الشعر .إذا كنت تجلس وتقرأ ھذا الكالم وال تملك ھذا المشط،
فإني أقدم توصياتي الحارة بشراء ھذا المشط".
صوفي ،أم لطفلين "شعرھما كثيف"

"مرحبا ،أردت أن أكتب ألشكركم على ھذا المشط الرائع! بعد أسبوعين
تقريبا من استخدام مشطكم أصبحنا جميعا خاليين من القمل .لقد ساورني
الشك في البداية حول ما إذا كان المشط سيؤدي وظيفته بنجاح في الشعر
األفرو فأثبت لي نجاحه .أكاد أعتقد أن  Nitfreeأفضل لالستخدام كذلك
من أمشاط فك الشعر التي نستخدمھا عادة".
تانيا ،أم لطفلين – شعرھم جميعا أفرو
"تخلصنا من القمل في  3أيام وأوقفنا استخدام العالجات الخاصة بالقمل.
نحن راضون عن المشط .إنه لشيء رائع أن يوجد لدينا دائما حل لھذه
المشكلة في المنزل".
بير ،أب لثالثة أطفال

طريقة استخدام NitFree

قمل الرأس

استخدم  NitFreeفي الحمام حتى يمكنك وبكل سھولة تنظيف المشط
تحت ماء جار بعد كل حركة من المشط في الشعر.
1

حافظ على جفاف الشعر أو رطبه قليال لإلقالل من
تأثير الكھرباء الساكنة

2

استخدم مشطا عاديا أو فرشاة لفك خصالت الشعر
المتشابكة وإزالة أي تعقدات في الشعر.

3

قسم الشعر إلى أقسام صغيرة واستخدم NitFree
للتمشيط بعناية في كل قسم من الشعر .انظر إلى ما
يخرج بعد كل حركة من المشط في الشعر .يمكنك
الرؤية بشكل أفضل إذا قمت بھز المشط فوق قطعة
ورقية بيضاء اللون أو مرآة .إنه من المھم التمشيط
بالقرب من فروة الرأس كلما أمكن للوصول إلى
البيض .واألقسام التي قمت بتمشيطھا يجب أن تظل
منفصلة عن األقسام التي لم يتم تمشيطھا بعد.

4

ّ
نظف المشط بعد كل حركة من المشط في الشعر .إذا
ْ
باعدت أسنان المشط عن بعضھا البعض بحرص
عندما تمسك بالمشط تحت الماء الجاري فإن كل القمل
والصئبان سيختفي.

5

قم بتعقيم  NitFreeبعد انتھائك من التمشيط وذلك
بغلي المشط في ماء ساخن لمدة دقيقة واحدة .ال تنس
تنظيف جميع األمشاط أو الفرشات األخرى التي كنت
قد استخدمتھا.

كرّر اإلجراء السابق ذكره يوميا إلى أن تتخلص من جميع القمل
والصئبان .بعد انتھائك من العالج ،نوصي أن تواصل التمشيط باستخدام
 NitFreeبانتظام الكتشاف المشكلة مبكرا وللحيلولة دون انتشار القمل
إلى حد أبعد.
عندما تقوم بعالج أحد أفراد األسرة من القمل ال تنس التحقق مما إذا كان
سائر أفراد األسرة مصابين أيضا حتى يتسنى للجميع العالج في نفس
الوقت.

انضم إلى ’‘LusFri.nu
خذ زمام األمور بيديك – تخلص من القمل بسرعة وذلك
بأن تبدأ بـ
eggs.

www.LusFri.nu
 NitFreeمتاح للبيع في متاجر الصحة ذات المخزون الجيد من
السلع وفي الموقع اإللكتروني www.LusFri.nu
للحصول على مزيد من المعلومات وعلى تعليمات المستخدم
بلغات أخرى ،يرجى زيارة  www.LusFri.nuأو إرسال
رسالة إلكترونية إلى.info@lusfri.nu :
يتم تسويقه في الدول االسكندنافية من قبل:

LusFri
Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
Sweden

السويد
ھاتف+46 (0)73 - 503 3436 :

www.LusFri.nu

البيض.
 – NitFreeمشط القمل بثلمات مكروية فريدة تزيل البيض والقمل
معا.
ثمنه معقول ومتين .يوصى به لمن يعانون من أمراض الحساسية.

