
 مشكلة متزايدة -قمل الرأس

  

والي��وم . لق��د تزاي��دت مش��كلة قم��ل ال��رأس من��ذ تس��عينيات الق��رن الماض��ي
عام�ا ف�ي المق�ام  11و 3يصاب ب�ه  ا%طف�ال ال�ذين تت�راوح أعم�ارھم ب�ين 

ع�ادة عن�د ب�دء الفص�ل الدراس�ي  ُت.ح�ظقمل المع  أكبر المشاكلإن . ا%ول
و عل��ى مقرب��ة م��ن ف��روة فالقم��ل ينم��. الجدي��د ف��ي الم��دارس والحض��انات

مطل�وب  ال�ت.مس القري�بل�ذا ف�إن . ستطيع القف�ز أو الطي�رانيالرأس، و4 
. رأس حتى يتمكن القمل من الزحف وإص�ابة ش�خص آخ�ر قربأي رأس 

 وت.م��س وحي��ث أن معظ��م ا%طف��ال والب��الغين الي��وم ل��ديھم من��اطق اتص��ال
 نإ. زادت قملال كبيرة ويقابلون الكثير من ا%شخاص، فإن مخاطر انتشار

يمت��د قم�ل ال��رأس مش�كلة متزاي��دة ل�يس فق��ط ض�من ا%طف��ال فحس�ب ولك��ن 
لBسر بأسرھا حيث أن القم�ل ينتش�ر بس�ھولة لجمي�ع أف�راد ا%س�رة تأثيرھا 

  .قبل اكتشاف المشكلة وع.جھا
 

 ؟NitFreeاستخدام  يّ لم يتعين عل

 

حة القمل ھي في ا%صل لمكاف في ا%سواقاليوم المنتجات الموجودة  معظم
الص�ئبان  خلص م�نالقدر م�ن الفعالي�ة ف�ي ال�ت على نفسدائما ولكنھا ليست 

تتض�من مراح�ل ع�.ج ع�دة  اتالع.ج� وھذا يعني أن الكثير من). بيضال(
ال��ذي  NitFreeاس��تخدام  إن. أن ُتج��رى عل��ى فت��رة زمني��ة أط��وليج��ب 

ي�ة ولوجيجذب إليه الب�يض والقم�ل ف�ي ذات الوق�ت، يقط�ع دورة الحي�اة البي
عن��ي أن القم��ل ل��ن يس��تطيع س مم��ا يفق��ف��. يمل��ك الب��يض فرص��ة لل، للقم��ل
  .وبالتالي يمكن أن ُتختصر مدة الع.ج إلى حد كبير، التكاثر

 

تبرز وكالة المنتجات الطبية أھمية تمشيط الشعر بمشط ذي أسنان رقيقة 
وقد أظھرت دراسة بريطانية ُنشرت في المجلة الطبية . لع.ج القمل

ثر فعالية من مجرد استخدام ية أن تمشيط الشعر يمكن أن يكون أكالبريطان
 .المتاحة بدون وصفة طبية وذلك بمقدار أربعة أضعاف اتع.جال

لّمة غيره من ا%مشاط ھو ا%سنان المث عن NitFreeإن ما يميز 
المسجلة ببراءة اختراع مما يعني أنه يمكن التخلص من كل من و المكروية

 يصعب كثيراتقليدي القمل الاستخدام مشط ب. آن واحدقمل في البيض وال
إن . فك البيض من جدائل الشعر العالقة به عن طريق إفراز يشبه الصمغ

مم، مما  0.2ھي أقل من  NitFreeالمسافة التي تبعد بين أسنان مشط 
  .يعني التمكن من التخلص من حتى أصغر القمل والبيض حجما

 

NitFree  وم للتآك�ل إن�ه مت�ين ومق�ا). لتانلس ستياس(مصنوع من الفو4ذ
إن . الكيميائي�ة للقم�ل دون أن يلحق�ه الض�رر اتع.ج�ويمكن أن يتعرض لل

مص�مم  NitFreeشكله ومظھره 4 يتغيران با4ستخدام المتكرر حيث أن 
يمكن تعقيم المشط واس�تخدامه . بشكل بالغ الدقة باستخدام تكنولوجيا الليزر

  .دون المخاطرة بمزيد من ا4نتشار من قبل جميع أفراد ا%سرة
  

الكيميائية أدت  اتالع.جة أظھرت التقارير أن استخدام وفي اNونة ا%خير
 NitFreeالتمشيط باستخدام ، أما إلى وجود س.4ت مقاومة من القمل

  .أبدا ذلك يسبب4 فإنه 

 

 

 NitFreeالمفاھيم الفريدة التي تقوم عليھا 

 متين ويمكن تعقيمه

متين ). لاستانلس ستي(ن الفو4ذ مصنوع م
  .ومقاوم للتآكل

  
  شرائط مطاطية لمسكة أفضل

ينزلق حتى إذا كانت يداك مبللتين فالمشط 4 
  .أو مكسوتين بالصابون

 

  أسنان مشط طويلة
يمك�ن ال�تخلص م�ن . مما يضمن وصو4 أفضل

المزي���د م���ن القم���ل والب���يض بك���ل حرك���ة م���ن 
  .المشط في الشعر

 

  من بعضھا البعض أسنان المشط قريبة
يمك����ن  حت����ى أص����غر القم����ل والب����يض حجم����ا

  .التخلص منھا عند التمشيط
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  لمات دقيقة فريدةث
وإت.ف�ه ف�ي  يتم انتزاع البيض من الش�عر

إن التص����ميم ب����الغ الدق����ة . الوق����تنف����س 
المنحني���ة لم���ات المكروي���ة والنھاي���ات  للث

 ال����رأس ف����روةتعن����ي أن 4 الش����عر و4 
  .يصيبھما ضرر أثناء التمشيط

 

 

    

  NitFreeفي  رأي الزبائن
 

إل���ى أن ... دون ج���دوى –ا نح���ارب القم���ل من���ذ أش���ھر عدي���دة لق���د كن���"
لنج��رب "ق��رأت الم��دح، قل��ت لنفس��ي ) باعتب��اري بائع��ة وموظف��ة تس��ويق(

لق�د ! أستطيع أن أقول من واقع تجربتي أنھ�ا كان�ت تجرب�ة ناجح�ة!" ونرى
ل�ذي كن�ا نبح�ث واNن تخلص�نا م�ن ك�ل الب�يض ا! مشطنا ومشطنا ومش�طنا

م�ن  ةكل ھذا بحرك�ة واح�د. ونحاول التقاطه بالملقط عنه من قبل بكل ھمة
إذا كنت تجلس وتقرأ ھذا الك�.م و4 تمل�ك ھ�ذا المش�ط، . المشط في الشعر

  ."ھذا المشط إني أقدم توصياتي الحارة بشراءف
  "كثيف ھماشعر"صوفي، أم لطفلين 

 

بع�د أس�بوعين ! لى ھ�ذا المش�ط الرائ�عمرحبا، أردت أن أكتب %شكركم ع"
لق�د س�اورني . أصبحنا جميعا خاليين م�ن القم�ل كممشط من استخدام تقريبا

الشك في البداية حول ما إذا كان المشط سيؤدي وظيفته بنج�اح ف�ي الش�عر 
أفض�ل ل.س�تخدام ك�ذلك  Nitfreeأكاد أعتق�د أن . ا%فرو فأثبت لي نجاحه

  ." عادة من أمشاط فك الشعر التي نستخدمھا
  يعا أفروشعرھم جم –تانيا، أم لطفلين 

 
 

. الخاص�ة بالقم�ل اتع.ج�أيام وأوقفنا اس�تخدام ال 3في تخلصنا من القمل "
إنه لش�يء رائ�ع أن يوج�د ل�دينا دائم�ا ح�ل  لھ�ذه . نحن راضون عن المشط

  ."المشكلة في المنزل
 بير، أب لث0ثة أطفال



 
  NitFreeطريقة استخدام 

 

ظيف المشط في الحمام حتى يمكنك وبكل سھولة تن NitFreeاستخدم 
  .الشعر المشط فيحركة من تحت ماء جار بعد كل 

 

1 

  

حافظ على جفاف الشعر أو رطبه قلي. لPق.ل من 
  تأثير الكھرباء الساكنة

 

2 

 

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

 

3 

 

 NitFreeقسم الشعر إلى أقسام صغيرة واستخدم 
انظر إلى ما . في كل قسم من الشعربعناية  للتمشيط

يمكنك . الشعر المشط في حركة منيخرج بعد كل 
الرؤية بشكل أفضل إذا قمت بھز المشط فوق قطعة 

لتمشيط إنه من المھم ا. ورقية بيضاء اللون أو مرآة
بالقرب من فروة الرأس كلما أمكن للوصول إلى 

وا%قسام التي قمت بتمشيطھا يجب أن تظل . البيض
  .منفصلة عن ا%قسام التي لم يتم تمشيطھا بعد

  
4 

 

إذا . الشعر المشط فيحركة من كل  بعدنّظف المشط 
البعض بحرص باعْدت أسنان المشط عن بعضھا 

الجاري فإن كل القمل  ندما تمسك بالمشط تحت الماءع
  .ختفيوالصئبان سي

 
ذلك بعد انتھائك من التمشيط و NitFreeقم بتعقيم   5

4 تنس . واحدة دقيقة بغلي المشط في ماء ساخن لمدة
تنظيف جميع ا%مشاط أو الفرشات ا%خرى التي كنت 

  .قد استخدمتھا
 

 

ق ذكره يوميا إلى أن تتخلص من جميع القمل كّرر اRجراء الساب
بعد انتھائك من الع.ج، نوصي أن تواصل التمشيط باستخدام . والصئبان

NitFree بانتظام 4كتشاف المشكلة مبكرا وللحيلولة دون انتشار القمل 
  . إلى حد أبعد

 

عندما تقوم بع.ج أحد أفراد ا%سرة من القمل 4 تنس التحق�ق مم�ا إذا ك�ان 
ر أف��راد ا%س��رة مص��ابين أيض��ا حت��ى يتس��نى للجمي��ع الع��.ج ف��ي نف��س س��ائ

  .الوقت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قمل الرأس
 

  ’LusFri.nu‘ انضم إلى

 
 

تخلص من القمل بسرعة وذلك  –خذ زمام ا5مور بيديك 
  بأن تبدأ بـ

eggs. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
.البيض  

 

NitFree – يل البيض والقمل تز مشط القمل بثلمات مكروية فريدة
  .معا

 
  .يوصى به لمن يعانون من أمراض الحساسية. ثمنه معقول ومتين

 

www.LusFri.nu  

 

NitFree  متاح للبيع في متاجر الصحة ذات المخ�زون الجي�د م�ن
  Fri.nuwww.Lusالسلع وفي الموقع اRلكتروني 

 

مزي��د م��ن المعلوم��ات وعل��ى تعليم��ات المس��تخدم  للحص��ول عل��ى
أو إرس����ال  Fri.nuwww.Lusبلغ����ات أخ����رى، يرج����ى زي����ارة 

  .fri.nuinfo@lus: رسالة إلكترونية إلى
 

  :من قبلفي الدول ا4سكندنافية يتم تسويقه 

LusFri 

Tutviksvägen 15 

136 75 Haninge 

Sweden 

  السويد
  3436 503 - 73(0) 46+: ھاتف

www.LusFri.nu 
 


