
State of California  California Department of Public Health 
Health and Human Services Agency  Division of Communicable Disease Control 
 

ਿਸਰ ਦੀਆ ਂਜੂਆੰ ਂਬਾਰ ੇਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਗਾਈਡ: 
ਿਸਰ ਦੀਆ ਂਜੂਆੰ ਂਨੂ ੰਕਟੰਰ੍ਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਦਮ 

 
ਿਸਰ ਦੀਆ ਂਜੂਆੰ ਂਕੀ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ? 
 
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੰੂਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਨੂ ਤ� ਭੋਜਨ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਜੰੂਆ ਂਆਪਣੇ ਆਂਿਡਆ,ਂ 
ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੀਖਾ ਂਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਿਚਪਕਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੰੂਆ ਂਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ) ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਦੂਰ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਜੰਦਾ 
ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ। 
 
ਲੀਖ ਨੰੂ ਆਂਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਛੇ ਤ� ਨ�  ਿਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰੂ ਨੰੂ ਆਂਡ ੇਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਨ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਸਰ ਦੀਆ ਂਜੂਆੰ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ 
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ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਜੂਆੰ ਂਿਕਵ� ਪ�ਦੀਆ ਂਹਨ? 
 
ਿਸਰ ਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਜੰੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਉਹ ਕੰਘੀਆ,ਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਕਪੜੇ, 
ਬੈਰੇਟਸ, ਹੈਲਮੈਟ, ਸਕਾਰਫ, ਹੈਡਫੋਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੰੂਆਂ ਘਰਾ,ਂ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸ�ਟਰਾਂ, ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਿੱਸਆ ਹੈ। ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਮ-ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤ� ਜੰੂਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
 
ਜ ੇਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਦ ੇਿਸਰ ਿਵਚੱ ਜੂਆੰ ਂਹਨ ਤਾ ਂਮਨੂੈ ੰਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ� ਲਗੱਗੇਾ? 
 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੰੂਆਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਬਾਲਗ-ਜੰੂਆਂ ਅਤੇ ਿਨੰਫਾ ਂਨੰੂ ਲੀਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਤ� ਲਗਭਗ 1/4 ਇੰਚ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
 
ਮ� ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਦੀਆ ਂਜੂਆੰ ਂਤ� ਖਿਹੜਾ ਿਕਵ� ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
 
ਲੀਖਾ ਂਵਾਲੀ ਕਘੰੀ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਇਹਨਾ ਂਨੂ ੰਕਢੱਣਾ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੰੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰੂਆਂ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦ ੋਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹ।ੈ 
 
ਲੀਖਾ ਂਵਾਲੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਨਹ�) ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ� ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਬਰ੍ਾਡਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ LiceMeister®* ਦੀ ਧਾਤ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $10 ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦ ੇਸਟੋਰਾਂ ਿਵੱਚ 
ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਧਾਤ ਦੀਆਂ ਿਪਸੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਲੀਖਾ ਂਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਾਲ ਨੰੂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਨੰੂ ਜੜ ਤ� ਲੈ ਕੇ (ਉਪਰਲੇ) ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਵਾਹੋ। ਿਜਵ�-
ਿਜਵ� ਹਰੇਕ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵਾਿਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵਾਹ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟਰ੍ਕੈ ਰਖੱਣ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਖੋਪੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਿਦਓ। ਜੇ 
ਲੀਖਾ ਂਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਘੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਿਗੱਲੇ ਵਾਲਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਨੰੂ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਨਹੁਆੰਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਜਾਂ 
ਖੋਪੜੀ ਦਰਿਮਆਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੀਖਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉ�ਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 
ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੰੂਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਥਾਂਵਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਿਗੱਚੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਨੰੂ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਨਹੁਆੰਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਜਾਂ 
ਖੋਪੜੀ ਦਰਿਮਆਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੀਖਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉ�ਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 
ਇਲਾਜ 
 
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੰੂਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਿਵੱਚ Permethrin (Nix®*) ਜਾਂ pyrethrin 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਚਆਂ ਿਵੱਚ ਜੰੂਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Benzyl Alcohol lotions 
(ਬ�ਨਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲੋਸ਼ਨ) (5%) ਿਜਵ� ਿਕ Ulesfia®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 
6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰੂਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Ivermectin (ਆਇਵਰਮੈਕਿਟਨ) (0.5%) ਇਲਾਜ ਿਜਵ� 
ਿਕ Sklice®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
4 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਖਾ ਂਅਤੇ ਜੰੂਆ,ਂ ਦੋਵਾ,ਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Spinosad (ਸਿਪਨੋਸੈਡ) (0.9%) ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ 
Natroba®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
AirAllé®* ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜੰੂਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾ ਂਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਓ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ 
ਇਲਾਜ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

• ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਿਦਤੱੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਿਧਆਨਪਰੂਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 
• ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ੋਿਜਹਨਾ ਂਦ ੇਿਸਰ ਿਵਚੱ ਜੂਆੰ ਂਹਨ। 
• ਉਤਪਾਦ ਨੂ ੰਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਸਮ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰੇ ਤਕੱ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ; ਇਹ ਜੂਆੰ ਂਨੂ ੰਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹ� ਕਰਗੇਾ। 
• ਹਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦ ੇਿਸਰ ਿਵਚੱ ਜੂਆੰ ਂਹਨ, ਨੂ ੰਮਕੁਮੰਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
• ਸ਼�ਪ ੂਦ ੇਇਕੱ ੋਬਾਕਸ ਨੂ ੰਨਾ ਵਡੰ ੋਜਾ ਂਵਖੱ-ਵਖੱ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਵਾਲ ਧਣੋ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ।ੋ 
• ਇਲਾਜ ਹਣੋ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਧਾਤ ਵਾਲੀ ਲੀਖਾ ਂਜਾ ਂਿਪਸ ੂਵਾਲੀ ਕਘੰੀ ਉਦ� ਤਕੱ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਤਕੱ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਲੀਖਾ ਂਨੂ ੰਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕਿੱਢਆ ਨਹ� ਜਾਦਂਾ। 
• ਜ ੇਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਿਸਰ ਿਵਚੱ ਅਜ ੇਵੀ ਜੂਆੰ ਂਬਚ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੱ ਤ� ਦਸੱ ਿਦਨਾ ਂਤਕੱ ਉਡੀਕ 

ਕਰ।ੋ ਇਸ ਸਤੱ ਤ� ਦਸੱ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਿਮਆਦ ਦਰੌਾਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਕਸ ੇਵੀ ਜੂਆੰ ਂਅਤ ੇਲੀਖਾ ਂਨੂ ੰਕਢੱ ਿਦਓ। 
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ਜ ੇਇਲਾਜ ਕਮੰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤਾ?ਂ 
 
ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ: 
 

• ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
• ਲੀਖਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਸੀ। 
• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਖਡੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੰੂਆ ਂਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੰੂਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮਰਨ। 
• ਸਮੱਿਸਆ ਜੰੂਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਸੀ। 

 
 
ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਕਈੋ ਸਬਤੂ ਨਹ� ਹ ੈਅਗੱ ੇਿਦਤੱ ੇਉਤਪਾਦ ਅਸਰ ਕਰਦ ੇਹਨ: 
 

• ਿਸਰਕਾ 
• ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਲੀਖਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰੂਦ ਨੰੂ ਘੋਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
• ਮਾਇਓਨੇਜ਼ 
• ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ (ਓਲਾਈਵ ਆਇਲ) 
• ਟੀ ਟਰ੍ੀ ਆਇਲ 

 
 
ਇਹ ਕੁਝ ਹਰੋ ਕਮੰ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚੱ� ਜੂਆੰ ਂਜਾ ਂਲੀਖਾ ਂਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 
 

• ਕੱਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (130F) ਿਵੱਚ ਧੋਵੋ ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਹੌਟ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਟੋੱ-ਘੱਟ 20 ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁਕਾਓ। 
• ਜੰੂਆਂ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। 
• ਕੰਘੀਆ,ਂ ਬੁਰਸ਼, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬੜਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਰੇਟ ਨੰੂ ਪੰਜ ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਬੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ Lysol® 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਿਭਓ ਕੇ ਰਖੱੋ। ਗਲੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਿਕਊਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। 
 
* ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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