
Efektīvs – 
iznīcina utis un gnīdas jau pirmajā 

lietošanas reizē.
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piemērots bērniem jebkurā 

vecumā, kā arī grūtniecēm un 
māmiņām, kas baro ar krūti.

Ērti lietojams – 
viegli uzsmidzināms matiem, ar 

patīkamu smaržu. Komplektā 
ietilpst utu ķemme.
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NYDA® jaunā lietošanas instrukcija:
efektīvais iedarbības laiks – tikai 1 stunda!
Utu apkarošanai jeb pedikulozes ārstēšanai ir būtiski izmantot tādu preparātu,  
kas jau pirmajā lietošanas reizē iznīcina ne tikai pašas utis, bet arī to oliņas – gnīdas. 
NYDA® pretutu un pretgnīdu iedarbība ir pierādīta daudzos pētījumos. 
NYDA® pretutu iedarbības pētījumu rezultāti liecina, ka jau 5 minūtes pēc apstrādes 
ar NYDA® šķīdumu utu dzīvesdarbība vairs nebija konstatējama.1
Šobrīd ir pieejami jauni pētījumu dati par NYDA® efektivitāti gnīdu apkarošanā. 
Pētījumu rezultāti liecina, ka NYDA® sastāvā esošais divkomponentu dimetikons ļauj 
likvidēt gnīdas jau 1 stundas laikā.2,3

Balstoties uz pētījumu rezultātiem, ir apstiprināts jauns  
NYDA® iedarbības ilgums – 1 stunda agrāko 8 stundu vietā. 
Saskaņā ar pētījumu datiem, 1 stundas un 8 stundu iedarbības laikā gnīdu 
likvidēšanas efektivitāte neatšķiras.
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Iznīcināto gnīdu % pēc apstrādes ar NYDA®

1 izstrādājuma

3  priekšrocības

NYDA® iedarbības mehānisms:
NYDA® sastāv no divkomponentu (dual formula) dimetikona, t. i., no dimetikonu 
maisījuma, kurā ietilpst dimetikoni ar atšķirīgu ķēdes garumu un viskozitāti. 
Divkomponentu dimetikona preparātiem ir raksturīga izcila izkliedes spēja un 
segtspēja, tādēļ NYDA® iekļūst dziļi pieaugušo utu, jauno utu un gnīdu elpošanas 
sistēmā un izspiež no tās skābekli. Rezultātā tiek traucēta gaisa apmaiņa un visās 
trijās attīstības stadijās esošās utis nosmok.

1. posms:
Pateicoties šķidrajam, viegli gaistošajam dimetikonam, 
NYDA® iekļūst utu un gnīdu elpošanas atverēs un 
izspiež no elpceļiem skābekli.

Elpošanas atveres SEM (skenējošā elektronu mikroskopa) attēls pirms apstrādes ar NYDA®.
 

2. posms:
Viegli gaistošais dimetikons iztvaiko. Pāri paliek 
viskozais, lipīgais dimetikons, tādēļ NYDA® sabiezē 
un neatgriezeniski nobloķē utu un gnīdu elpceļus.

Elpošanas atveres SEM attēls pēc apstrādes ar NYDA®.
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