
Bafl biti ve GOLDGEIST® FORTE ile bit
mücadelesi.
Yaflam tarz› ve beslenme
Bafl biti, neredeyse sadece kafa derisinde flakak, kulak ve ense bölgesinde,
bazen kafl ve sakallarda görülen asalak ve kanatsız, insana özgü bir böcek
türüdür. 
Çengel fleklindeki ayaklar›n›n özel yap›s› sayesinde bit saçl› bölgede
 t›r manabilir. Bas›nca dirençli gövdesi bir kilogram a¤›rl›¤a bile dayan›r.
Sivri hortumu sayesinde bafl derisinden günde iki veya üç kez bir kaç miligram
kan emer. Kan› emerken bitin gövdesi kan ile doldukça rengi de griden 
k›r m›   z›-kahverengi veya k›rm›z›ya döner.
Taze insan kan› bulamayan bitler sadece birkaç gün yaflar. 35 °C’ de bir gün,
25 - 30 °C’ de iki gün, 10 - 20 °C’ de yedi gün canl› kal›rlar.
Befl gün boyunca aç kalsa bile bitler hala olgun yumurta b›rakabilir.

Geliflme 
Bafl biti kafa derisindeki yaklafl›k 28 °C derecelik ›s›y› tercih eder. 22 °C
 de rece civar›ndaki ›s›larda bitin geliflmesi yavafllar, 10 °C derecede  
gelifli mi ne redeyse tamamen durur. 12 °C dereceden daha düflük ›s›larda bit
yumur ta (sirke) b›rakamaz. Ola¤anüstü dirençli yapıflkan bir salgı ile kaplı bit
yumurtalarını (sirkeler) difli bafl biti genellikle saç teline bırakır. 
Bu yumurtaları sıyırarak veya su ile yıkayarak uzaklafltırmak mümkün de¤ildir.
Üçüncü tüy dökülmesinden 1-2 gün sonra erkek ve dişi baş bitleri cinsel olarak
olgunlaşır, böylece yumurta bırakıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir nesil
ortaya çıkabilir. 
Erkek bitin öm rü 15 gün, diflinin ömrü ise 30 - 35 gündür. Bu k›sa sürede
 döllenmifl difli bafl biti günde ortalama 4 yumurta yani yaflam› boyunca 
100 yumurta b›rak›r.

Yay›lma
Yak›n temas sonucu bafl bitleri bir insan›n bafl›ndan baflka bir insan›n bafl›na
ge çer. fiapkalar›n de¤ifl tokufl edilmesi veya yast›k, battaniye, tarak ve saç
f›rçalar›n›n ortak kullan›m› sonucunda bafl biti yay›l›r. 
Ayn› flekilde özellikle okul veya yatakhanelerde de bere, flapka ve di¤er
 elbiselerde bulunan bitler yak›nda bulunan baflka bir eflyaya s›çrayabilir.

Bafl biti tutulmas› (Pediculosis capitis)
Hastal›¤›n bafllang›ç safhas›nda ço¤u zaman bitler görülmez. Bitler ›sırmalar›
nedeniyle dikkati çeker. Kan emerken deriye nüfus eden tükürük bezi salg›s›
fliddetli kafl›nt›ya neden olur. fiakak, kulak ve ense bölgesindeki kaflıntı
 yaraları bitin bafla bulaflmıfl olabilece¤ini gösterir. Bu kafl›nt› yaralar›na irin
oluflturan mikroorganizmalar ve kir bulaflabilir. Bunun sonucunda egzamalar
oluflur ve lenf dü¤ümleri flifler. Kiflinin  ihmali halin de saçlar, deri salg›s› ve
irin, bitlerin koloniler halinde bulundu¤u kötü ko kan, örgü fleklindeki bir
 olufluma (Trichom) dönüflebilir.

GOLDGEIST® FORTE ile bit mücadelesi
Araflt›rma ve gelifltirmelerimiz saye sin de bitlerle art›k
h›zl› ve etkin bir fle kil de mücadele etmek mümkün -
dür.Tedavi s›ras›nda bit ve bit larvalar› d›fl›nda çok
dirençli bit yumurtalar›n›n da imha  edilmesi  gereklidir.
Ancak bu flekilde larvalar›n yeniden  oluflmas›
 önlenebilir. Bu nedenle aile ve arkadafl çevresinde
temasta bulunulan kifliler de muayene  edilmeli ve
gerekirse bunlar da tedavi  edilmelidir.

GOLDGEIST® FORTE bitleri h›zl› bir flekilde öldürür.
Mücadele kolay ve rahatt›r. Tek seferlik kullan›mda bile
bit, bit larvala r› ve bilhassa bit yumurtalar› yok edilir. 

GOLDGEIST® FORTE, hızlı etkili temaslı insektisitlerin güvenilirlik zincirini, bir
saç şampuanının besleyici özellikleriyle birleştirir. Saç güzel kokan bu sıvı ile
iyice ıslatılır.

GOLDGEIST® FORTE, ilaçla temas etmeleri halinde bit ve larvalar›n hareket
etmesini derhal önler. 30 - 45 dak sonra yumurtalar dahil tüm bit ler ölür.

Daha sonra normal saç y›kamada oldu¤u gibi saçlar güzelce durula n›r.
Bit yumurtalar›n› temizleyen özel bir tarakla saçlar taran›r. Yeniden bulaflmay›
önlemek için saçlar tarak ve saç f›rças›yla dikkatl› bir flekilde temizlenmelidir.
Daima kendi tara¤ınızı kullanınız. Y›kanmas› mümkün olmayan elbiseler 
2 hafta boyunca kapal› plastik bir poflette, mümkün oldu¤unca s›cak bir
ortamda muhafaza edilir. Bu flekilde bitlerin beslen mesi önlenerek bunlar›n
yok edilmesi mümkündür. Peruk, elbise veya di¤er küçük cisimlerdeki bitler
45 °C’ derece s›cak havada 60 dakika muhafaza edilerek öldürülebilir. Buna
alternatif olarak cisimleri (elbiseler, battaniyeler ve oyuncaklar) pofletlere
koyup a¤z›n› kapatarak 2 gün boyunca derin dondurucuda –10 °C ve –15 °C‘
derecede muhafaza edebilirsiniz. Hal›lar, koltuk ta k›m lar›, arabadaki koltuklar
ve bafll›klar vs. elektrikli süpürge ile titiz bir flekilde süpürerek serbest saç
 telleri uzaklaflt›r›lmal›d›r.

GOLDGEIST® FORTE 0,3 g/100 ml 
Çözelti, Cilt üzerine uygulama içindir.
Aktif madde: Piretrum özü

Bitlerin (kafa bitleri, kasık bitleri, kıyafet
bitleri) ve sirkelerin hızlı ve etkin bir
 şekilde yok edilmesi içindir. Klorokrezol ve
Benzil Alkol, Sinnamaldehit, 3-fenilprop-
2-en-1-ol, Citral, Citronellol, D-Limonen,
Farnesol, Geraniol, 7-Hidroksi-3, 
7-dimetiloktanal, Linalool ve 3-Metil-4-
(2,6,6-Trimetilsikloheks-2-en-1-il)But-3-en-
2-on. 

Maddelerini içeren bir koku içerir.  
Sadece eczaneden alınabilir.

Risk ve yan etkiler için prospektüsü
okuyunuz ve doktorunuz ve eczacınız ile
görüşünüz. 

Piretrum ile birlikte

Tarih: Aralık 2020
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Larva safhas› (s›rt görünümü)
(0,8 -1,0 mm) (1,5 -1,8 mm) (2,0 - 2,2 mm)

Eriflkin (olgun) bafl biti
Difli bitin kar›n görünümü (2,6 - 3,1 mm) Erkek bitin s›rt görünümü (2,4 - 2,6 mm)

Bitlenmifl saç 
ve bit yumurtalar›

Bir saç telindeki 
bit yumurtas› 
(0,8 x 0,3 mm)
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