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NOVOKID

מידע על כיני ראש
כל מקרה של כיני ראש מתחיל עם כינה אחת או מספר קטן של כינים הנמצאות על הראש ,ומטי
לות ביצים הבוקעות בתוך  7-10ימים ,וממשיכות את מעגל ההתרבות וההתפשטות בן  3השלבים:
ביצי הכינים  -לרוב מוטלות בקרבת הקרקפת ,בצידו האחורי של הראש ומאחורי האוזניים .לאחר
בקיעת הכינה מן הביצה (בתוך  7-10ימים) ,הביצה הריקה נשארת דבוקה לשיער.
נימפות  -כינים צעירות אשר בקעו מן הביצים .בשלב זה ,הן אינן מסוגלות להתרבות.
כינים בוגרות  -כינים הופכות בוגרות  -עשרה ימים לאחר בקיעתן ומתחילות להתרבות לאחר
הגעתן לגודל מרבי ,שלב בו מתחילה הטלת הביצים .גודלן של כיני הראש משתנה בהתאם לגילן,
וארכו נע בין  0.5-3מ"מ.
ניתן להידבק בכיני ראש רק באמצעות מגע ישיר של ראש בראש .הן נצמדות לשיער בעזרת
טפרים ,אולם לאחר הטיפול הן מאבדות את כוחן ונופלות.
 1לפני ההתחלה
יש לקרא את חוברת ההוראות למשתמש לפני התחלת השימוש ב -ערכת הטיפול לכינים של
 .Novokidנא לקרא את כל האזהרות ,ולהקפיד על שימוש בכל אמצעי הבטיחות המומלצים.
 1.1תיאור המכשיר
 Novokidהוא מכשיר חדשני לטיפול יעיל בכיני ראש וביצים.
 Novokidעושה שימוש בתמיסה צמחית טבעית ,לא רעילה ,ללא חומרי הדברה או סיליקון והוא
יעיל וקל לשימוש.
 1.2תכולת האריזה
ערכת  Novokidלטיפול בכינים מכילה:
 1מכשיר נידוף Novokid
 4קפסולות טיפול Novokid
 1כובע Novokid
 2פיני חיבור
 1צינורית סיליקון
 1מסרק כינים
 1מברג להחלפת סוללות
 .1מארז של  4סוללות
 .1הוראות שימוש ותעודת אחריות
 2מטרת השימוש ובטיחות
 Novokidהוכח מדעית כמתאים לשימוש לכל סוגי ואורכי השיער ,לשימוש בילדים מגיל  4ומעלה,
בהשגחת מבוגרים .אין לעמוד מאחורי ראש הילד בזמן שהמכשיר פועל.
הטיפול לכינים של  Novokidמיועד לשימוש חיצוני בלבד.
 3אזהרות
אין להשתמש במקרה של זיהום ,פציעה ,גירוי בעור או בעיות בעור.
אם מתפתחת פריחה בעור ,או מופיע כל סימן אחר של תגובה אלרגית במהלך השימוש או לאחריו,
יש להפסיק את הטיפול.
יש לשטוף מיד את העור עם מים .אם הגירוי ממשיך ,עליך לפנות לקבלת עזרה רפואית.
 4תופעות לוואי אפשריות
הטיפול עלול לגרום לגירוד או גירוי קל לקרקפת.
 5לפני הטיפול
לפני התחלת הטיפול בערכת  Novokidלטיפול בכינים ,יש לוודא כי:
הטיפול מתבצע בחדר יבש ומאוורר.
השיער יבש לחלוטין ואינו מרוח בקרם ,ג'ל ,שמן ,ואין עליו סיכות או אביזרים אחרים.
(יש לייבש היטב שיער עם שאריות זיעה בעזרת מייבש שיער).
 6יוצאים לדרך ...
טיפול הכינים של  Novokidאורך  10דקות .יש לעקוב אחר השלבים הפשוטים הבאים:
יש להלביש את הכובע על ראשו של הילד ,כך שהמדבקה עם הכיתוב  backתמוקם בדיוק בחלקו
האחורי של ראש הילד.
וודאו כי השיער והאוזניים מכוסים לחלוטין ע"י הכובע
הדקו את רצועת הסיליקון הלבנה שבקדמת הכובע על המצח
אין לכסות את העיניים עם הכובע.
יש ללחוץ בעדינות על הכובע להוצאות האוויר מתוכו.
צעד זה חיוני להצלחת הטיפול.
יש ליטול קפסולה אחת ולהכניס אותה (בנקישה) למחבר המונח על הכובע .אח"כ יש לחבר את
הקצה האחר של הקפסולה לקצה הצינורית  -וכאשר היא מחוברת היטב יישמע צליל נקישה.

לאחר הטיפול ,יש לנתק את הקפסולה מן הצינורית ולהשליך אותה לפח .אנו ממליצים להכניס את
הקפסולה המשומשת לתוך שקית כדי להימנע מריח כלשהו.
יש לחזור על הטיפול עם קפסולה חדשה לאחר  24שעות.
חשוב! לקבלת תוצאות מיטביות ,לשיער בריא והיגיינת השיער ,מומלץ לחזור על הטיפול בכל  7ימים.
יש לוודא כי המכשיר ,הקפסולות והכובע  -אינם בהישג ידם של ילדים.
הערות:
להמתין  15דקות לאחר סיום הטיפול.לאחר הטיפול ,כינים מתות עשויות ליפול מן השיער באפן
טבעי .אם ברצונך להסירן מיד לאחר הטיפול ,יש להשתמש במסרק  Novokidהכלול בערכה.
 7אחסון ותחזוקה
אנו ממליצים על:
שמירת מכשיר ה Novokid -לטיפול בכינים  -הרחק מהישג ידם של ילדים.
שמירת כל החלקים בקופסה ,יש לאחסן אותה בטמפרטורת החדר  -לשימוש עתידי.
אין ללפף את הצינורית סביב המכשיר.
אין להשתמש בקפסולה לאחר התאריך האחרון לשימוש המצויין על האריזה.
יש להחליף את הסוללות כאשר מופיע אור אדום על המכשיר.
יש לנקות את הכובע באמצעות מים וסבון ולנגבו עם מטלית לחה.
יש לשמור על המכשיר יבש ולמנוע מגע עם מים.
 8חומרים מתכלים
לרכישת כובע וקפסולות נוספות ,ניתן לבקר באתר האינטרנט שלנו:
 .www.novokid.comלחלופין ,ניתן ליצור קשר עם החנות בה רכשת את המוצר.
 9איתור וטיפול בתקלות
אם הכובע אינו מתנפח כאשר המכשיר פועל ,יש להדק את חיבור הקפסולה בצדו האחורי של
הראש ,ולבדוק כי שסתום השחרור נמצא במקומו.
אם נורת ה LED -אינה מהבהבת ,נא לבדוק כי הסוללות מונחות נכון ,או להחליף אותן.
למענה לגבי בעיות אחרות ,ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של service@novokid.com
 10שירות לקוחות

לקבלת מידע נוסף או לשירות הלקוחות ,ניתן לפנות לאתר האינטרנט שלנו www.novokid.com :
או לשירות הלקוחות שלנו –  service@novokid.comאו *8549

 11אחריות
למכשיר הטיפול בכינים של  - Novokidניתנת אחריות ל 3 -שנים.
לקבלת מידע נוסף ,עיין בתעודת האחריות של .Novokid
 12השלכת פסולת
יש להשליך את כל האריזות בנקודת המחזור המטפלת בחומרים מסוג זה.
יש להשליך את הסוללות בנפרד מהפסולת הביתית ובהתאם לתקנות הפסולת המקומיות.
 13מפרט
מודל

TC-001

דרישות חשמל

 4סוללות AA 6V X = 500MA

תנאי טמפרטורה להפעלה
ולחות

C 15-30 °

< 70%לחות

לחץ משאבה

LPM 4

הוראות אחסון

(טמפרטורת חדר (ראה סעיף )7

 14סימנים וסמלים
מוצרים המסומנים בסמל זה עומדים בדרישות ה.CE -

לשימוש בתוך הבית בלבד.
המוצר מוגן בפני הכנסת חפצים הגדולים מקוטר  2.5מ"מ ,כמו
אצבעות ,להגנה מפני זרם חשמלי.
אין להשתמש בסביבה רטובה.
אין להשליך יחד עם הפסולת הביתית .יש לעקוב אחר ההוראות
המקומיות בנוגע להפרדה ואיסוף של מוצרי חשמל וסוללות.
השלכה למקום הנכון מסייעת במניעת מפגעים סביבתיים ותורמת
לבריאות בני האדם.
טמפרטורת ההפעלה היא בטווח של .C15-30°

הוראות השימוש מכילות אזהרות חשובות והנחיות לשימוש.
תאריך יצור
הנציג המוסמך באיחוד האירופי

כעת ניתן להתחיל את הטיפול!
יש ללחוץ על הכפתור במכשיר ה .Novokid -האור הירוק יידלק .במהלך הטיפול המכשיר יפעל
לסירוגים.
עם השלמת הטיפול ,ייכבה האור הירוק.
יש להסיר בעדינות את הכובע על ידי משיכתו לאחור מעל הראש כדי להימנע ממגע עם העיניים
(שימו לב כי הריח ייעלם בתוך מספר דקות).
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