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Identificando Partes

1
2
3
4
5
6
7

a.
b.
c.
d.
e.

Cabeça do pente
Cabo
Tubo
Base do Tubo (para o bico de sucção do aspirador)
Secção do filtro
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Antes de começar

O cabelo deve ser lavado com xampu e, se possível, hidratado
com condicionador. O cabelo deve estar completamente seco,
macio e desembaraçado. Nenhum óleo, gel ou spray deve ser
aplicado ao cabelo antes de usar do acessório de aspirador.

O uso do pente aspirador em piolhos

Se o cabelo é maior que 17 cm, ele deve ser dividido em
diferentes seções usando elásticos ou prendedores de cabelos
para se certificar que cada seção esteja isolada. Se o cabelo
não estiver dividido muito bem, o cabelo ao redor dele será
aspirado para dentro do tubo embaraçando o cabelo e
dificultando o trabalho do aparelho. Para meninas, o número
médio de seções é em torno de 8, dependendo do
comprimento e do volume do cabelo. Dividir o cabelo
precisamente é importante para facilitar o trabalho.

Depois que o cabelo é dividido, o trabalho pode começar. O
objetivo é remover todos os piolhos de cada seção.
Começando com as seções de trás da cabeça e depois indo
para as seções da frente da cabeça. Coloque o bico de sucção
do aspirador firmemente na base do tubo e ligue seu aspirador
de pó. Remova os elásticos / prendedores de uma seção do
cabelo. Deixe o cabelo ser aspirado pela cabeça da
escova, penteie com sequências curtas em um ritmo circular
anti-horário, certificando-se sempre que o pente toque o couro
cabeludo no movimento descendente. Termine a seção
deixando o pente passar por todo o comprimento do cabelo
pelo menos duas vezes. Leva apenas alguns minutos para
aspirar cada seção, mas você deve certificar-se de cobrir a área
inteira exatamente até as linhas divisórias do cabelo. Depois de
aspirar a seção, desligue o aspirador. Se há muitos piolhos no
filtro, aspire com o pente a mesma seção novamente e então
amarre o cabelo da seção recém-aspirada. É necessário aspirar
pelo menos duas vezes o cabelo inteiro e trocar o filtro sempre
que necessário. A título de informação, profissionais que usam
esse equipamento conseguem extrair por volta de 90% dos
piolhos na primeira rodada e o restante na segunda rodada.
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Dividindo o cabelo

O uso do pente aspirador em Ninfas após 9 dias

A pausa de 9 dias é exatamente o tempo necessário para
certificar que:
1. Todos os ovos restantes vão eclodir
2. As ninfas piolhos não vão crescer o suficiente para produzir
novos ovos

Substituindo o Filtro de Nylon

Cano branco (a)

Certifique-se que o cabelo está completamente seco e
desembaraçado. Divida o cabelo como você fez antes e o use
no cabelo inteiro, seção por seção em todo o cabelo. Se há 10
ou mais ninfas na primeira rodada, repita o processo
novamente. Se que você tem certeza que todos as ninfas
foram retiradas, então, o trabalho está terminado.

Capa do filtro
Filtro de Nylon
Cano branco (b)

Se você quer reduzir o número de ninfas piolhos depois da
pausa de 9 dias, use uma pente fino para lêndeas (por
exemplo, LiceMeister, NittyGritty, Terminator Nit Comb, etc)
para pentear o cabelo molhado imediatamente após o uso do
aspirador de piolhos no primeiro dia.

1. Gire e remova o cano branco (a).
2. Gire e remova o cano branco (b), fazendo com que o filtro
de nylon com piolhos caia o tigela de plástico branco (não
fornecido).
3. Coloque uma filtro de nylon limpo sobre o cano branco (b).
4. Cuidadosamente empurre a capa do filtro sobre o filtro de
nylon limpo e, firmemente, coloque-o de volta sobre o cano
branco (b).
5. Recoloque a capa do filtro no topo do cano branco (a).
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Esterilizando o Pente

Remova a cabeça do pente do cabo e exponha o pente ao ar
quente usando um secador de cabelos (em alta temperatura)
através do tubo branco por volta de 15 segundos. Espere
esfriar antes de usar novamente. Use uma escova de dentes
para remover a sujeira nos dentes do pente. Profissionais
devem usar também algodão + álcool isopropílico 70% (IPA)
para limpar manualmente os dentes do pente antes de usar o
aspirador em cada cliente. Não limpe o equipamento com água.

Informações Adicionais

Para criar um bom poder de
sucção, a bolsa ou a área
coletora do seu aspirador de
pó deve estar vazio / limpa
antes de começar o uso do
acessório do aspirador.
Caspas, etc. podem obstruir
o filtro de nylon e reduzir o
poder de sucção do
aspirador. Se isso acontecer
substitua o filtro de nylon
antes de continuar. O filtro de nylon pode também ser lavado
com sabão em água e usado muitas vezes.
O pente é forte o suficiente para suportar a pior das condições.
Entretanto, se você notar qualquer nó no cabelo, nós
recomendamos desligar seu aspirador e usar um pente
convencional para desembaraçar antes de continuar o
processo.
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