
TIC TAC 
CREAM SHAMPOO 

  
Composition: 
Permethrin 1% 
 
Therapeutic Activity: 
Pediculicide 
 
Indications: 
Tic Tac is indicated for the treatment of infestation caused by Pediculus 
humanus var. capitis (head louse and its eggs). 
 
Contraindications: 
-Tic Tac is contraindicated in case of acute inflammation of the scalp. 
-It is contraindicated in patients of known hypersensitivity to permethrin  
  or to any synthetic pyrethroid or pyrethrin. 
 
Side Effects: 
The use of permethrin may temporarily increase the symptoms associated 
with lice infestation including itching, redness, and swelling of the scalp.  
 
Precautions: 
-Patients sensitive to veterinary insecticides containing permethrin will be    
  sensitive to Tic Tac. 
-Tic Tac may cause breathing difficulty or an asthmatic episode in patients with    
   a history of asthma. 
- If the re-infestation occurred, the doctor shall be consulted. 
- Tic Tac is intended for external use only. 
 
Pregnancy and Nursing mothers use: 
-Tic Tac should not be used during pregnancy without consulting a doctor. 
- Discontinuing nursing temporarily or withholding the drug while the mother  
   is nursing is advised. 
 
General Instructions: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency  
     and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician 



4. Do not use your medication in the dark, always read the label and make   
    sure that you are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date, and never use medicine after that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during    
    storage. 
7. Use only as prescribed. In case any adverse effect develops, discontinue use    
    and consult your physician. 
 
Directions for Application: 
1-Wash the hair & scalp first with your regular shampoo, rinse it   

 thoroughly with water, then dry both hair and scalp using your personal   
 towel. 

2- Apply a sufficient quantity of Tic Tac to the hair and scalp, enough to  
  saturate all the areas including behind the ears and on the backside of          
  the neck. 

3- Allow 10 minutes for the shampoo to exert its insecticidal effect on the   
    lice and eggs. 
4- Add water and massage the hair until a foamy lather is formed. 
5- Rinse thoroughly with water, then dry using another dry towel. 
6- Comb the hair using a personal fine-toothed comb to remove the dead   
    lice and eggs. 
7- Avoid contact with the eyes, and mucosa of the nose, mouth, or the    
    vagina. Moreover if any contact of the shampoo occurred, flush the    
     area thoroughly with water. 
 
For Best Results: 
- Repeat the above treatment after one week to prevent re-infestation.   
   Although the residual amount of permethrin that remains on the hair    
   after treatment provides protection against re-infestation for 2 weeks,    
   this protection is unaffected by regular shampooing. 
- To prevent re-infestation, wash combs, hairbrushes and other toiletry    
   articles with Tic Tac. 
- Clothes and underclothes, bed linen, towels and even stuffed toys used    
   on the bed, which have been in contact with the infested individual  
   should be dry-cleaned or washed with very hot soapy water for 5-10    
   minutes. 
- Do not use other people΄s combs, towels or clothes. 
- Inspect family members for any new lice infestation, if found, treat immediately  
   with Tic Tac. 
 
 
 
 



Storage: 
Store at a temperature between 15-25˚ C 
 
Presentation: 
A 100 ml plastic bottle 
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ك   تك 
 كرمي شامبو

  

  :الرتكيبة الدوائية

  %1بريميثرين    
  

  :الفاعلية العالجية
  لقمللقاتل 

  

  :االستعماالت
ك للقضاء على قمل الرأس و بيوضهيستع   .مل تك 

  

  :دواعي عدم االستعمال
ك يف حال -   . التهاب حاد  لفروة الرأس وجود  جيب عدم استعمال تك 
ك للمرضى الذين لديهم حساسية من بريميثرين أو من املركبات املصّنعة  -   جيب عدم استعمال تك 
  .برييثرويد أو برييثرين  
  

  :يةاألعراض اجلانب
دة االعراض املصاحبة لال  لقمل بشكل مؤقت، و تشمل احلكة، صابةقد يؤدي استخدام بريميثرين اىل ز

  .و االمحرار، و انتفاخ فروة الرأس
 

  :احتياطات
        املرضى الذين لديهم حساسية ملبيدات احلشرات املستخدمة ألغراض البيطرة واليت حتتوي على مادة  -

كبريميثرين، هم أيض   .اً حساسون من تك 

ك صعوبة يف التنفس أو أزما عرضية لدى املرضى الذين يشكون من األزماحي -   .دث تك 
  .ان حصل  تكرار يف االصابة، فيجب مراجعة الطبيب -
ك مستحضر لالستعمال اخلارجي فقط -   .تك 
  



  :  اإلرضاعاحلمل و 
ك خالل فرتة احلمل دون مراجعة ال -   .طبيبجيب عدم استخدام تك 
يقاف االرضاع مؤقتا أو ايقاف استخدام العالج اذا كانت املريضة مرضعة -   .ينصح 
  

  :ارشادات عامة

  احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي األطفال. 1
 اذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ، جيب التوجه مباشرة اىل قسم الطوارىء مع أخذ الكمية املتبقية من العالج. 2
 اول حتفيز القيء بدون استشارة الطبيبال حت. 3
 ال تستعمل الدواء يف الظالم و اقرأ التعليمات دائما لتتأكد أنك تستعمل الدواء املناسب. 4
اية صالحية الدواء و ال تستعمل الدواء بعد ذلك التاريخ. 5 ريخ   كد دائما من 
 جتنب تعريض الدواء لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية خالل فرتة التخزين. 6
  استعمل الدواء فقط حسب الوصفة، يف حالة حـدوث أي مـن األعـراض اجلانبيـة اوقـف االسـتعمال و استشـر  . 7

 .الطبيب    
  

  :طريقة االستخدام

ســـتعمال الشـــامبو االعتيـــادي، يشـــط -1 ملـــاء، مث ينّشـــف كـــل مـــن يغســـل الشـــعر و فـــروة الـــرأس أوال    ف جيـــدا 
ستعمال منشفة خاصة       .الشعر و فروة الرأس 

ك علــى   : (، علــى الشـعر و فــروة الـرأس و ملـرّة واحــدة فقـط"يسـتخدم  موضـعيا -2   توضــع كميـة مناسـبة مــن تـك 
  ).نقالشعر و فروة الرأس تكفي الشباع املناطق املختلفة مبا فيها خلف األذنني و مؤخرة الع    
  .دقائق حىت يقضي على القمل و بيوضه 10يرتك الشامبو على الشعر ملدة  -3

  .يضاف املاء مع تدليك الشعر حىت تتكّون رغوة كثيفة -4
ستخدام منشفة أخرى نظيفة -5 ملاء مث ينشف    .يشطف 
ستعمال مشط شخصي ذو أسنان دقيقة الزالـة مـا مت القضـاء  عليـه مـن -6   القمـل امليـت    ميشط الشعر وينصح 

  .و بيوضه    

  جيب جتنـب مالمسـة الشـامبو للعينـني، أو دخولـه اىل األنـف، الفـم، أو املهبـل، و يف حـال حـدوث ذلـك عـن   -7
ملاء       .طريق اخلطأ ، فيجب غسل هذه املناطق جيدا 

  :لنتائج أفضل
عادة خطوات العالج السابقة بعد أسبوع ملنع تكرار حدوث اإلصاب -   .ةينصح 



إلضـــافة إىل أن بعضـــاً             مـــن مـــادة البريميثـــرين يبقـــى علـــى الشـــعر بعـــد اســـتعماله و يـــؤمن محايـــة ضـــد تكـــرار  هـــذا 
ستعمال الشامبو العاديملدة اسبوعني  اإلصابة     .، هذه احلماية ال تتأثر 
ستعأملنع تكرار اإلصابة جيب غسل أمشاط و فراشي الشعر و  - كدوات احلمام األخرى    .مال تك 
  جيب تنظيف املالبس الداخلية و اخلارجية و الشراشف و املناشف و حىت األلعاب املصنوعة من القماش أو الصوف  -

ستعمال املاء الساخن و الصابون  تغسلجيب أن تنظف على البخار أو ، و اليت كانت تالمس الشخص املصاب 
  .دقائق 10-5ملدة 

 -  .شف أو مالبس األشخاص اآلخرينمناأو  أمشاط مينع استعمال
ت جديـــدة،  - ســـتعمال و جيـــب فحـــص أفـــراد العائلـــة مجيعـــا للبحـــث عـــن إصـــا     إن وجـــدت، جيـــب عالجهـــا فـــورا 

ك      .تك 
  

  :التخزين

  م˚25-15بني ما درجة حرارة على  احفظ املستحضر
  

  :العبوة

  مليليرت 100عبوة بالستيكية سعة 
  

  
  

  

  81شارع املدارس رقم 
  58ب . ص 

  فلسطني -بيت جاال
http://www.beitjalapharma.co  

  
 

 
1421000-3 

http://www.beitjalapharma.co/

