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Kliinisesti testattu, taatusti tehokas

KIVA LAPSILLE,
KOVA TÄILLE

Valmistaja: 
Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, Iso-Britannia. Markkinoija: STADA Nordic, Suomi, PL 1310, 00101 Helsinki. 
Hedrin®, Hedrin Protect & Go®, Penetrol® ja Activdiol® ovat Thornton & Ross Ltd.:n tavaramerkkejä.

Täihoidon kolme kultaista sääntöä
Muistuta asiakastasi, kuinka pitää päätäit loitolla pysyvästi.

Hoida 
• Hoida vain, jos löydät eläviä täitä.
• Käytä tehokkaiksi todistettuja hoitotuotteita.
• Noudata tarkkaan tuotteen käyttöohjeita.
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1 Tarkasta
• Tarkasta lapsesi päänahka ja hiukset säännöllisesti, esim. kerran kuukaudessa.
• Käytä tutkimiseen mieluiten valkoista täikampaa. Täit erottuvat parhaiten valkoista vasten.
• Jos löydät eläviä täitä, käänny apteekin puoleen ja kysy neuvoa.
• Jos löydät täitä, hoida samalla koko perheesi ja pyydä läheisiä tuttavaperheitä myös suorittamaan täitarkastus.

3 Varmista 
• Jos ohjeessa neuvotaan toistamaan käsittely, tee se seitsemän päivää ensimmäisen käsittelyn jälkeen.   
 Näin ensimmäisen käsittelyn jälkeen munista mahdollisesti kuoriutuneet täit kuolevat.
• Tarkista 3-4 päivän päästä hoidosta, että kaikki täit ovat kuolleet.
• Jatka tarkastuksia säännöllisesti muutaman kuukauden ajan varmistaaksesi, ettet ole saanut uutta tartuntaa.
• Säännöllinen tehokkaan suojasprayn käyttäminen auttaa pitämään täit loitolla jatkossa ennen kuin ne ehtivät tarttua.

Täitietoa
• Päätäit ovat pieniä, siivettömiä hyönteisiä, jotka kiinnittyvät  
 hiuksen juureen ja käyttävät ravinnokseen verta.

• Ne elävät ja pysyttelevät hyvin lähellä päänahkaa, ellei niillä  
 ole tarjolla mahdollisuutta siirtyä toiseen päähän.

• Täysikasvuinen täi voi elää 30 päivää ja munia yhteensä   
 peräti 100 munaa.

• Munat kiinnittyvät lähelle päänahkaa ja niitä on vaikea nähdä.

• Tyhjiä munankuoria kutsutaan saivareiksi.

• Saivare on väriltään valkoinen ja se on helpompi nähdä.

• Täit leviävät läheisessä pääkosketuksessa eivätkä vastoin   
 uskomuksia osaa hypätä!

• Kuka vain voi saada täitä, mutta ne ovat yleisimpiä 3–11-vuotiailla
 lapsilla, koska lapset ovat muita useammin suorassa pääkontaktissa  
 toisiinsa.

• Täitartunnan tunnistaa yleensä päänahan kovasta kutinasta, mutta  
 on hyvä muistaa, että kaikille päätäit eivät aiheuta lainkaan kutinaa.

Täiongelman
ilmaantuessa koko 

perheen päät on hyvä 
hoitaa Hedrinillä täiden 
tuhoamiseksi ja niiden 
ennaltaehkäisemiseksi. 
Myös tuttavaperheitä 

kannattaa pyytää 
suorittamaan
täitarkastus.

Hedrin on Thornton & Ross Ltd:n valmistama tuotesarja täiden hävittämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Vuonna 1922 perustettu 
Thornton & Ross Ltd on Iso-Britannian suurin yksityinen itsehoitolääkkeiden valmistaja ja sen tuotteita on myynnissä yli 
80 maassa ympäri maailman. Thornton & Ross on maailman johtava täihoidon asiantuntija ja se kehittää tieteellisesti 
tutkittuja täituotteita, jotka ovat markkinajohtajia useissa maissa. Lue lisää osoitteessa thorntonandross.co.uk.



TEHOKAS JA HELPPOKÄYTTÖINEN 
HOITOSARJA PÄÄTÄIDEN

HÄVITTÄMISEEN JA ENNALTAEHKÄISYYN.

Hedrin-tuotteet on suunniteltu erityisesti lapsille. Ne 
tappavat täit tehokkaasti, mutta ovat mukavia ja helppoja 
käyttää. Sarjasta löytyy sopiva tuote täitartunnan hoitoon ja  
ennaltaehkäisyyn. 

• Täiongelman ratkaisuun kehitetty hoitosarja
• Tuotteiden teho todistettu useissa kliinisissä testeissä
• Käsittely ei vaadi työlästä kampaamista
• Hajuton ja hellävarainen iholle
• Ei sisällä tuholaismyrkkyjä
• Sopii kaikille, kuuden kuukauden iästä alkaen, myös  
  raskaana oleville ja imettäville
• Tuotteille on myönnetty kansainvälinen  
   AllergyCertified -merkki, joka takaa sen, ettei tuotteessa  
   ole käytetty tarpeettomia kemiallisia lisäaineita

Käyttöohjeet:

• Käytä säännöllisesti aina hiusten kastelun tai pesun jälkeen,  
    vähintään kaksi kertaa viikossa. 
• Suihkuta pyyhekuiviin tai kuiviin hiuksiin aivan päänahan  
    juureen, kampaa ja jätä vaikuttamaan. 
• Kosteat hiukset voit halutessa kuivata hiustenkuivaajalla. 
• Ei saa huuhdella. 
• Ole varovainen, ettet sumuta valmistetta silmiin ja kasvoille. 
• Älä hengitä sumutetta.

Vinkki: Muista suojaava hoito erityisesti silloin kun täit ovat 
liikkeellä – yhteisleikeissä, kutsuilla, yökylässä ja koulujen 
alkaessa.

Sisältää: 1,2-oktaanidioli (kuivattaa täit kuoliaaksi),  
1 paino-% (Activdiol®), PEG-6-kapryyli/kapriiniglyseridit,  
PEG-12-dimetikoni, karbomeeri, natriumhydroksidi,  
hajuste (sisältää limoneenia), vesi. 

Hedrin Protect & Go
Spray
Pidä täit loitolla pysyvästi.
Hoitava hiusspray estää täiden tarttumisen 
täittömään päähän. Hedrin Protect & Go® 
-spraylla on kliinisesti todistettu suoja 
suurentunutta päätäiden riskiä vastaan.

• Hiuksiin jätettävä suihke 
• Torjuu täit todistetusti 
• Suihkuta ja jätä vaikuttamaan 
• Kaksi kertaa viikossa riittää 
• Kestää jopa kaksi viikkoa kahdeksaan  
    päähän kaksi kertaa viikossa käytettynä

Hedrin Once
Liquid Gel
Täistä eroon kertaheitolla.
Kliiniset tutkimukset todistavat, että 
Hedrin® Once Liquid Gel tappaa päätäit 
ja niiden munat jo yhdellä 15 minuutin 
käsittelyllä.

• Tuhoaa tutkitusti kaikki täit ja  munat   
    yhdellä hoitokerralla
• Nestemäinen geeli, joka pestään   
 shampoolla pois 
• Nopea käyttää – valmista 15 minuutissa 
• Hajuton, hellävarainen iholle 
• Yksi hoitokerta riittää
• Yksi pullo riittää jopa neljän pään  
    hoitamiseen
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Käyttöohjeet:

• Peitä olkapäät pyyhkeellä. 
• Ravista pulloa aina hyvin ennen käyttöä. 
• Levitä geeliä kauttaaltaan kuiviin hiuksiin ja hiuspohjaan. 
• On erittäin tärkeää, että hiukset ovat kuivat, koska Hedrin  
 Once on vedenkestävää, eikä imeydy kosteisiin hiuksiin. 
• Varmista, että geeliä on kaikkialla hiuksissa ja   
 hiuspohjassa. Hiusten kuuluu olla käsittelyn jäljiltä märät. 
• Anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia (tai halutessa   
 pidempään). 
• Levitä shampoota koko hiuspohjaan kastelematta ensin  
 hiuksia, pese hyvin ja huuhtele vedellä. 
• Tarvittaessa pese kuivuneet hiukset uudelleen shampoolla  
 ja huuhtele vedellä. 
• Viikon kuluttua tarkista hiuspohja. Jos olet saanut uuden 
 täi-tartunnan, toista Hedrin Once käsittely.

Huomioitavaa: Muista levitys kuiviin hiuksiin!

Sisältää: Dimetikoni, 3,7,11-tri- metyyli-1,6,10-dodekatrien-
3-oli, PEG/PPG-dimetikonikopolymeeri, silyloitu silika. 
Markkinoiden ainoa täituote, joka sisältää sekä dimetikonia 
että nerolidonia vaikuttaen näin entistä tehokkaammin 
täin tuhoamiseen (estää täitä haihduttamasta täihin 
kertyvää vettä, jolloin täi halkeaa 15-30 sekunnissa). Sisältää 
Penetrol®-valmistetta, joka tehostaa myös täin munien 
kuolemista (munat tuhoutuvat yhdellä hoitokerralla 100 %).

Ei vaadi täikampaa

KOLME SYYTÄ VALITA HEDRIN – 
SE ON TEHOKAS JA TURVALLINEN, 
EIVÄTKÄ PÄÄTÄIT VOI KEHITTÄÄ 
SILLE VASTUSTUSKYKYÄ

Tehokas 
Hedrin on kehitetty tappamaan nimenomaan päätäitä. Fysikaalisen toimintamekanisminsa ansiosta päätäit eivät voi kehittää sille 
vastustuskykyä kuten kemiallisille valmisteille. Kaikki Hedrin-tuotteet on todistettu tehokkaiksi laajoissa kliinisissä tutkimuksissa.
  
Turvallinen
Kaikki Hedrin-tuotteet ovat värittömiä eikä niissä ole epämiellyttäviä tuoksuja. Ne eivät myöskään sisällä tuholaismyrkkyjä. 
Tuotteet sopivat kaikille kuuden kuukauden iästä alkaen, eivätkä ne sisällä liuottimia, jotka voisivat aiheuttaa oireita 
astmaatikoille. Hedrin-tuotteet on valmistettu kosmeettisissa tuotteissa käytetyistä, hyvin siedetyistä valmistusaineista.   
 
Säilyttää tehonsa
Hedrin-tuotteet toimivat fysikaalisesti, jolloin niiden tehokkuus ei heikkene vaikka täit olisivat kehittäneet vastustuskyvyn 
jollekin toiselle hoidolle. Siksi Hedrin-tuotteita voi käyttää aina uuden tartunnan hoitoon. 
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TÄITARTUNTA, HOITO JA EHKÄISYOHJEET
TIEDOTE KOTEIHIN 
 
KOULUSTA/PÄIVÄKODISTA ON LÖYDETTY TÄITÄ 
 
 
PÄÄTÄI 
Päätäi on yleinen loinen, joka aiheuttaa epidemioita etenkin kouluissa ja päiväkodeissa. Täit tarttuvat 
päiden koskettaessa toisiaan. Täiden tarttuminen päähineistä, hiustenhoitovälineistä, pehmoleluista 
tai vuodevaatteista on epätodennäköistä. Täit eivät pysty hyppäämään eivätkä lentämään, ja ne 
tarvitsevat ravinnokseen päänahasta verta vähintään kuusi kertaa vuorokaudessa. Kehon 
ulkopuolelle jouduttuaan täit tulevat nopeasti lisääntymiskyvyttömäksi eivätkä yleensä pysty enää 
kiinnittymään takaisin päähän. Täit lisääntyvät munien avulla. Täin munat eli saivareet ovat erittäin 
tiukasti kiinni päänahassa liima-aineella, ja siksi niiden irtoaminen päästä on epätodennäköistä.  
 
 
OIREET 
Täitartunnan tyypillisin oire on hiuspohjan kutina. Kaikilla tartunnan saaneilla ei esiinny oireita 
ollenkaan, siksi myös oireettoman pään tarkastaminen on tärkeää.   
 
   
TARTUNNAN EHKÄISY ja PÄÄN TARKASTAMINEN 
Täiepidemian aikana tulee välttää päät yhdessä olemista ja leikkimistä.  
 
Täitartuntojen ehkäisemiseksi säännöllinen pään tarkastaminen on tärkeää. Pää tulee tutkia 
hyvässä valaistuksessa huolellisesti päänahan juuresta. Tarvittaessa apuna voi käyttää 
suurennuslasia. Yleensä täit löytyvät korvien takaa, niskasta ja otsahiuksista. Täiden etsimisessä 
käytetään tiheää täikampaa, jolla märkiä hiuksia kammataan jakaus jakaukselta. Jokaisen kamman 
vedon jälkeen kampa ravistetaan valkoiselle paperille täiden havaitsemiseksi. Märät hiukset ovat 
helpommat tarkastaa. Hiustenhoitoaineen käyttäminen tekee elävät täit liikuntakyvyttömiksi.  
 
Jos lapselta löytyy täitä, asiasta pitää ilmoittaa kouluun/päiväkotiin, jotta muut perheet osaavat tutkia 
lapsiensa päät ja täit saadaan samanaikaisesti hoidettua kaikilta.  
 
Täitartunnan estämiseksi voidaan käyttää apteekista saatavia estosuihkeita, joiden vaikutusaika 
vaihtelee kahdeksasta tunnista jopa kolmeen vuorokauteen tai korkeintaan seuraavaan 
hiustenkasteluun asti. Estosuihke levitetään hiusten juureen, jossa täit elävät, juuresta aine 
kammataan muualle hiuksiin.  
 
 
TÄIDEN HÄVITTÄMINEN 
Jos päästä löytyy eläviä täitä, pitää kyseinen henkilö hoitaa aina, päätäit eivät poistu hiuspohjasta 
itsestään.  
 
Apteekista saa ilman reseptiä valmisteita, joilla pääsee yhdellä - kahdella hoitokerralla eroon 
täitartunnasta. Ennen käsittelyä lue käyttöohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaan. Valmistetta on 
levitettävä riittävästi kaikkialle hiuksiin ja aineen on annettava vaikuttaa käyttöohjeessa mainitun 
ajan. Jos käyttöohjeessa sanotaan, että hoito on uusittava, noudata ohjeita ettei tartunta uusiudu. 
Kodin, hattujen ja hiusharjojen siivoaminen ei ole nykysuositusten mukaan tarpeellista, koska täit 
tulevat nopeasti lisääntymiskyvyttömiksi pään ulkopuolella, eivätkä siten voi levittää tartuntaa.  
 
Lisätietoja (esim. koulun tai päiväkodin yhteystiedot): 
 

      
  
 

      
  
 

      
  
 

Osoitteesta www.hedrin.fi löytyy lisäinfoa tuotteistamme 
sekä ajankohtaisimmat täihoito- ja ehkäisyohjeet kulut-
tajille sekä kouluille ja päiväkodeille. Oppaat ovat vapaasti 
tulostettavissa sivuilta. 

• Täihoito-ohjeet (kuluttajat)
• Täiohje kouluille ja päiväkodeille 

www.hedrin.fi

No Drama. 


