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Оригінал-макет 

ІНСТРУКЦІЯ 
із використання лосьйону-спрею протипедикульозного «ПерМін новий» для знищення 

головних вошей населенням у побутових умовах 
(виробник ПрАТ «Технолог», Україна) 

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ  

№ 05.03.02-08/689 від 16.10.2013 р. 

1 Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий» призначений для використання 
населенням у побутових умовах з метою знищення головних вошей. Склад, мас. %: 
перметрин 1,00 (діюча речовина); ізопарафін С10-С11 (ізопар) 38,00; олія мінеральна 36,00; 
спирт ізопропіловий 24,00; запашка 1,00. 

2 Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий» являє собою прозору рідину 
без сторонніх домішок від безбарвної до світло-жовтого кольору із запахом використаної 
запашки та спирту. 

3 Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий» виявляє інсектицидну та 
овоцидну активність стосовно головних вошей. 

4 Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий» належить до мало небезпечних 
речовини при введенні у шлунок та нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки згідно з           
ГОСТ 12.1.007-76). Засіб не виявляє шкірно-подразнювальних та сенсибілізуючих 
властивостей. У нативній формі спричиняє слабке подразнення слизової оболонки очей. 

5 Лосьйон-спрей протипедикульозний «ПерМін новий» призначений для знищення 
головних вошей (імаго, личинки, яйця) населенням у побутових умовах. 

6 Спосіб використання: голову миють звичайним шампунем, промивають водою та 
просушують рушником. Для обробки дорослих осіб на висушене волосся та шкіру 
волосистої частини голови рівномірно розпилюють засіб шляхом коротких натискань на 
розпилюючу голівку упаковки та ретельно утирають у корені волосся. Під час 
розпилювання засобу упаковку потрібно тримати на відстані 3 см від волосся. Для обробки 
дітей засіб наносять на ватний, марлевий тампони, спонж або губку шляхом коротких 
натискань на розпилюючу голівку упаковки, рівномірно розподіляють засіб по усій довжині 
волосся та ретельно утирають у корені волосся. Норма витрат засобу становить 30-50 см3 на 
одну обробку (залежно від довжини та густоти волосся). З метою запобігання попадання 
засобу на слизову оболонку очей, носа та ротової порожнини використовують джгут із 
бавовняної тканини, який пов’язують навколо голови по межі волосистої частини. Через     
10 хв засіб змивають проточною теплою водою протягом 2-3 хв, потім миють з 
використанням шампуню чи мила. Волосся ретельно розчісують за допомогою гребінця з 
метою видалення загиблих комах та гнид (яєць). Повторну обробку виконують за 
показаннями, але не раніше, ніж через 7 діб.  

7 Застережні заходи при використанні: засіб використовують тільки зовнішньо. Засіб не 
підлягає використанню для обробки волосся дітей віком до 3 років, вагітних жінок, 
жінок-годувальниць, осіб із ушкодженням шкіри голови (подряпини, рани, подразнення 
на уражених педикульозом ділянках тіла), а також осіб, які виявляють підвищену чутливість 
до засобу або схильні до алергічних захворювань. Обробку волосся дітей виконують 
дорослі. Обробку волосся виконують осторонь від джерел відкритого вогню та тепла. 
Під час обробки волосся потрібно дотримуватися вимог особистої перестороги, спрямованих 
на запобігання попадання засобу на відкриті ділянки шкіри та на слизову оболонку очей і 
верхніх дихальних шляхів. Забороняється вживати їжу, напої та палити під час виконання 
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робіт із обробки волосся засобом. Після нанесення засобу на волосся потрібно вимити 
обличчя та руки водою з милом. 

У разі появи симптомів поганого самопочуття потрібно негайно припинити обробку 
особи, ураженої педикульозом, вивести потерпілу особу на свіже повітря чи у добре 
провітрюване приміщення, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. При 
випадковому попаданні засобу в очі потрібно промити очі проточною водою протягом 10-  
15 хв. У разі випадкового попадання засобу на відкриті ділянки шкіри потрібно промити 
забруднену ділянку шкіри проточною водою. При попаданні засобу на одяг потрібно зняти 
його, а ділянку шкіри під одягом промити водою. У разі випадкового проковтування засобу 
потрібно негайно випити кілька склянок води, яка містить 10-15 подрібнених таблеток 
активованого вугілля, а потім шляхом подразнення задньої стінки глотки викликати 
блювання. Після промивання шлунку потрібно звернутися до лікаря. 

8 Пакування: для побуту засіб упаковують у флакони полімерні та флакони скляні 
об’ємом 50-200 мл. 

9 Транспортування: засіб транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами 
перевезення вантажів, що чинні на транспорті даного виду. 

10  Зберігання: у побутових умовах засіб зберігають в упаковці виробника у добре 
провітрюваних приміщеннях на відстані не менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних 
приладів за температури від 5 °С до 25 °С, осторонь від джерел сонячного проміння та джерел 
відкритого вогню і тепла, окремо від продуктів харчування, напоїв, лікарських засобів, 
кормів для тварин. Засіб зберігають у місцях, які недоступні дітям та домашнім тваринам. 

На підприємствах громадської торгівлі та у суб'єктів підприємницької діяльності, які 
надають населенню послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації, засіб зберігають в 
упаковці виробника на відстані не менше, ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних 
приладів за температури від 5 °С до 25 °С, осторонь від джерел сонячного проміння. Засіб 
зберігають окремо від лікарських засобів, продуктів харчування, напоїв, кормів для 
тварин, у недоступному для дітей та тварин місці. 

11 Термін придатності: 3 роки з дати виробництва. 
12   Звільнену від умісту упаковку утилізують через сміттєзбірники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


