
RESULTZTM

ANTI-LUIZEN OPLOSSING 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Wat is een luis? 
Een luis is een insect zonder vleugels en kan tot 3mm lang worden (d.i. ongeveer de 
grootte van een luciferkopje). Haar kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Een luis kan 
niet springen, vliegen of zwemmen. Dankzij haar poten, die van klauwtjes zijn 
voorzien, kan de luis zich aan het haar van de gastheer vasthechten en zich op die 
manier snel kruipend voortbewegen. Zij verschuilt haar het liefst achter de oren en in 
de nek. Haar gemiddelde levensduur bedraagt 30 dagen. Een luis ademt door middel 
van ademhalingsopeningen langs weerszijden van het lichaam, waardoor de lucht in 
de luchtpijp terechtkomt. Een vrouwelijke luis legt dagelijks 4 tot 7 eitjes, die men 
neten noemt. Neten zien eruit als witte ronde bolletjes die zich – in tegenstelling tot 
gewone haarschilfertjes – stevig in de haren hebben vastgehecht. Elke neet bevat een 
larve die na 10 dagen openbarst. De jonge luis – ook wel nimf genoemd – is dan 
geboren. De jonge luis is volwassen na 1 maand en kan tijdens zijn levenscyclus 50 
tot 150 eitjes produceren. 
 
Hoe krijgt men luizen? 
Luizen worden voornamelijk overgedragen van het ene hoofd naar het andere, hetzij 
door direct contact, voornamelijk bij kinderen en hun directe omgeving, hetzij door 
contact met mutsen, sjaals, jassen, kammen, knuffels en andere soortgelijke 
voorwerpen. 
 
Hoe ontwikkelen luizen en neten zich in het haar? 
Wanneer een luis zich voedt met het bloed van haar gastheer, injecteert ze haar 
speeksel in de hoofdhuid. Dit brengt hevige jeuk met zich mee voornamelijk achter de 
oren en in de nek, met krabletsels op de hoofdhuid tot gevolg.Wanneer men de haren 
boven een blad papier kamt, kan men de luizen zien vallen. Eenmaal het eitje 
uitgekomen is, blijft het lege omhulsel van de neet vastkleven op de haarschacht. Dit 
omhulsel kan losgekamd worden met een luizenkam. Van zodra de eerste luizen en 
neten worden opgemerkt, is het noodzakelijk te behandeling te starten om verdere 
verspreiding te voorkomen. Behandel tegelijkertijd ook iedereen die met deze persoon 
in contact is geweest indien de aanwezigheid van luizen en neten ook bij hen werd 
vastgesteld. 
 
Hoe spoort men neten en luizen op? 
- Spoor neten en luizen op bij nat haar. 
- Kam elke natte haarlok met een luizenkam zodat elke luis en elke neet 

gemakkelijk kan opgespoord worden. Wees vooral aandachtig ter hoogte van de 
nek en achter de oren. 

- Luizen zijn kleine witte of oranjebruine deeltjes, die zich – in tegenstelling tot 
gewone haarschilfertjes – vastkleven aan het haar. 

 
RESULTZTM  Anti-luizen OPLOSSING is een oplossing op basis van 
isopropylmyristaat en cyclomethicone.  
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RESULTZTM  Anti-luizen OPLOSSING heeft een efficiënte mechanische werking 
en doodt luizen door het oplossen van de waslaag die het exoskelet van de hoofdluis 
bedekt. Het exoskelet is de uitwendige harde structuur die sommige ongewervelde 
dieren bezitten (schild van insecten zoals de luis, slakkenhuis van weekdieren,…). 
 
Door zijn louter mechanische werking kunnen de luizen geen resistentie ontwikkelen 
tegen RESULTZTM   Anti-luizen OPLOSSING. 
 
Raadgevingen bij het gebruik 
RESULTZTM Anti-luizen OPLOSSING elimineert luizen bij kinderen vanaf 2 jaar 
en bij volwassenen. 
RESULTZTM Anti-luizen OPLOSSING mag gebruikt worden tijdens de 
zwangerschap en de borstvoeding. 
 
Hoe RESULTZTM Anti-luizen OPLOSSING gebruiken? 
Verzorg de haren in drie stappen: 
 
BESCHERM DE OGEN EN DE KLEDIJ MET BEHULP VAN EEN 
BADHANDDOEK GEDURENDE DE VOLLEDIGE BEHANDELING TOT 
HET SPOELEN VAN DE HAREN.  
 
STAP 1: Breng de oplossing aan op droog haar. 

- Breng een voldoende hoeveelheid RESULTZTM Anti-luizen OPLOSSING 
aan op droog haar. Verdeel deze hoeveelheid gelijkmatig over droog haar, van 
de haarwortels naar de haarpunten toe. 

- Goed inmasseren, in het bijzonder achter de oren en in de nek. Zorg ervoor dat 
de haren en de hoofdhuid volledig met RESULTZTM Anti-luizen 
OPLOSSING bedekt en bevochtigd worden. 

- Laat, eens het product goed aangebracht werd, het product inwerken zonder de 
hoofdhuid noch de haren te bedekken.  

- Laat maximum 10 minuten inwerken. Spoel overvloedig met warm water. 
 
STAP 2: Was het haar vervolgens met een shampoo. 

- Was het haar vervolgens met een shampoo op basis van een conditioner. 
- Spoel overvloedig met warm water. 
- Maak de haren handdoekdroog en kam het haar. 

 
STAP 3: Pas de nat-kam methode toe met behulp van een luizenkam. 

- Kam elke natte haarlok met de luizenkam. Dankzij deze nat-kam methode 
kunnen de luizen en neten gemakkelijker opgespoord en verwijderd worden. 

- Spoel de luizenkam na het kammen van elke haarlok om de luizen en neten te 
verwijderen en de haren nat te houden. 

- Herhaal zo vaak als nodig totdat alle luizen en neten verwijderd zijn. 
- Spoel het haar. 

 
HERHAAL DEZE TOEPASSING (STAP 1, STAP 2 EN STAP 3) NA 7 DAGEN. 
 
Welke voorzorgen dient u te nemen bij het gebruik van RESULTZTM Anti-luizen 
OPLOSSING? 

- Uitwendig gebruik. 
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- Niet gebruiken bij overgevoeligheid aan één van de bestanddelen. 
- Niet gebruiken bij besmetting van de wenkbrauwen of wimpers. 
- Bescherm de ogen met behulp van een badhanddoek gedurende de volledige 

behandeling tot het spoelen van de haren. Bij contact van het product met de 
ogen, overvloedig spoelen met water. 

- Bij huiduitslag of tekenen van irritatie/overgevoeligheid, de behandeling 
onmiddellijk stopzetten. 

- Als u per ongeluk het product gemorst heeft op een hard oppervlak (vloer of 
badkuip), spoel onmiddellijk met water om uitglijden te vermijden. 

 
Mogelijke bijwerkingen 

- Jeuk en irritatie rond de ogen. 
- Schilfering van de hoofdhuid. 
- Raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (070/245.245) in geval van 

accidentele inname. 
 
Welke andere maatregelen zijn nog nodig? 

- Breng de school en de omgeving op de hoogte van de luizenplaag. Vermijd het 
onderling uitwisselen van kledingsstukken. 

- Controleer alle familieleden op de aanwezigheid van luizen en gebruik 
RESULTZTM Anti-luizen OPLOSSING indien nodig. 

- Was kledij, beddengoed en pluchen knuffels op minstens 60° C en stop deze 
vervolgens in de droogkast. Stop kledingsstukken die niet op 60° C kunnen 
gewassen worden gedurende 10 dagen in een plastieken, hermetisch afgesloten 
zak. 

- Behandel de hoofdsteunen in de wagen en rugleuningen van stoffen zetels met 
een insecticide en vervolgens met een haardroger. 

 
Samenstelling 
Op basis van isopropylmyristaat en cyclomethicone. 
 
Verpakking en bewaring 
100 ml flacon in een doosje. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Bewaren bij een temperatuur tussen 15° C en 30° C. 
Niet rechtstreeks blootstellen aan zonlicht. 
Niet meer gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.  
 
Producent: SSL International plc (UK) 
Lic.: Piedmont Pharmaceuticals LLC (USA) 
EP1499184 
Verdeler: Nycomed Belgium 

 Gentsesteenweg 615 
 1080 Brussel 

 
CE 
 
Laatste wijziging van deze gebruiksaanwijzing: Oktober 2008. 
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