
Bijsluiter 

SHAMPOUX® Vapo 
 
Antiparasitaire verstuiver. 
 
Wat zijn luizen? 
Hoofdluizen (Pediculus capitis) zijn kleine insecten zonder vleugels. 
Ze zijn zo klein dat ze moeilijk te zien zijn: het mannetje meet maar 1,5 mm, het vrouwtje 2 mm. 
Ze hebben 3 paar poten, voorzien van knijptangetjes, waarmee ze zich aan het haar vasthechten. 
Vrouwelijke luizen kunnen tot 10 eitjes per dag leggen, gedurende zo’n 20 tot 30 dagen. Deze eitjes 
worden neten genoemd. Door middel van een soort lijm worden ze vastgekleefd aan de basis van 
het haar. Na 8 tot 10 dagen komen de eitjes uit; na 15 dagen zijn deze kleine luisjes volwassen. 
 
Hoe krijgt men luizen? 
Luizen kunnen bij iedereen voorkomen. 
Ze gaan zonder probleem over van het ene hoofd naar het andere: 
• door direct contact, van haar op haar. 
• door contact van besmette voorwerpen, zoals mutsen, sjaals, kammen of borstels, met het haar. 
 
Hoe zijn luizen te herkennen? 
Jeuk achter de oren en in de nek en letsels van de hoofdhuid, veroorzaakt door krabben, kunnen 
wijzen op de aanwezigheid van luizen. Daarom wordt in dat geval het haar best zorgvuldig 
onderzocht. De neten zijn witachtig en vastgekleefd aan de haarbasis. Ze zijn 
moeilijk te verwijderen, in tegenstelling tot schilfertjes, die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 
De luizen zelf zijn moeilijk te zien, maar vallen wel uit het haar bij het 
kammen. 
 
SHAMPOUX® Vapo doodt alle luizen en neten. 
SHAMPOUX® Vapo bevat twee werkzame bestanddelen, permethrine 1 % en piperonylbutoxide 4 %, 
die luizen en neten in een mum van tijd doden: hoofdluizen, kleerluizen en schaamluizen. 
Hoe te gebruiken? 
• De klepbeschermer wegnemen. 
• De knopdrukker op zijn plaats brengen. 
• Verstuif de lotion op het droge haar, in het bijzonder op de haarbasis. 
• Laat gedurende 30 minuten inwerken. 
• Was het haar met shampoo. 
• Spoel grondig na en kam het haar uit met een fijne kam. 
Een enkele toepassing volstaat. 
Indien er toch nog luizen aanwezig zijn, kan de behandeling na 7 dagen herhaald worden. 
SHAMPOUX® Vapo kan ook gebruikt worden voor het behandelen van kleding of voorwerpen die in 
contact kwamen met het haar, en voor de behandeling van behaarde zones van het lichaam 
Voorzorgen bij gebruik 
• Bij toevallig contact met de ogen of slijmvliezen, overvloedig spoelen met water. 
• Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan pyrethrines of één van de andere bestanddelen. 
• Bij kinderen onder de 6 maanden, en bij zwangerschap en borstvoeding alleen gebruiken op 

advies van de arts. 
• Dit product niet inslikken. 
Raadpleeg een arts of het antigifcentrum (070/245.245) in geval van accidentele inname. 
 
Welke andere maatregelen tegen luizen zijn nodig? 
• Alle voorwerpen die met het haar in aanraking zijn geweest, moeten met een antiparasitaire 

verstuiver (vb. SHAMPOUX® Vapo) behandeld worden en daarna op de gewone manier gereinigd 
of gewassen worden; kledij en linnen kan men in de machine wassen bij meer dan 60° of bij 
lagere temperatuur met SHAMPOUX® Wash als voorwasmiddel. 

• Controleer de andere gezinsleden op de aanwezigheid van luizen en behandel ze indien nodig. 
• Gebruik van een luizenwerend product ("repellent") vb. SHAMPOUX® Repel verhindert een 

besmetting of herbesmetting met luizen. 
 
  



Bijsluiter 

Samenstelling (INCI) 
100 ml: 85% oplossing (permethrine 1% - piperonyl butoxide 4% - isopropyl alcohol - propylene glycol - 
octyldodecanol - isopropyl myristate - kerosene purif. - cocamide DEA - menthyl lactate) - 15% drijfgas 
(A134) 
 
Verpakking en bewaring 
Fles met 100 ml oplossing. 
Bij kamertemperatuur en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Fabrikant en verdeler: 
QUALIPHAR N.V., Rijksweg 9, 2880 Bornem. 
 
Andere producten van het SHAMPOUX® gamma 
SHAMPOUX® Shampoo: antiparasitaire shampoo met permethrine en piperonylbutoxyde, die snel en 
doeltreffend luizen en neten doodt. 
Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 150 ml. 
SHAMPOUX® Repel: verstuiver met luizenwerende activiteit, die een besmetting of herbesmetting 
met luizen helpt voorkomen. 
Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 100 ml. 
SHAMPOUX® Wash: verwijdert luizen en neten op kleding en beddegoed. 
Geschikt voor voorwas en handwas. 
Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 100 ml. 
SHAMPOUX® Balm is een ideaal product voor het ontwarren van haren en het gemakkelijk 
verwijderen van luizen en neten. 
Verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 150 ml. 
SHAMPOUX® Film is een methode met silicone, zonder insecticiden, die luizen en neten verstikt. 
Behandelende lotion van 150 ml en shampoo van 150 ml voor nabehandeling in één pakket, 
verkrijgbaar bij uw apotheker. 
SHAMPOUX® Sensi Shampoo en SHAMPOUX® Sensi Lotion zijn twee verstikkende behandelingen 
op basis van kokosolie, zonder insecticiden en siliconen. 
SHAMPOUX® Sensi Shampoo is verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 150 ml. 
SHAMPOUX® Sensi Lotion is verkrijgbaar bij uw apotheker in een verpakking van 150 ml, met gratis 
kam. 

 


