A FEJTETŰ FERTŐZÉSRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL

A fejtetvesség leggyakrabban a különböző gyermekközösségekben fordul elő világszerte. A gyermekek a fejüket
összedugják, sugdolóznak, a játszótéren birkóznak, az iskolában verekszenek, a hajuk összeér és ezzel lehetőség
nyílik a fejtetvek átvándorlására. Otthon a tetves gyermek kistestvérét öleli át, aki másnap az óvodában pajtásaival
dugja össze a fejét. Így a legtisztább családba is könnyen bekerülhetnek a fejtetvek. Szélsőséges esetekben a tetves
sapka felvételével, vagy ilyen fésű, esetleg hajkefe használatával ugyancsak átvihető a fertőzés.
Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszívás nehezen vehető észre, ugyanis a viszketés a befecskendezett nyál
hatására csak 15-30 perc múlva jelentkezik. A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel
a figyelmet. Ilyenkor a hajat lazán szétbontva meg kell vizsgálni. Amíg csak elvétve akad élő tetű, azt nehéz
megtalálni. Viszont a hajszálakon erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű serke könnyen felismerhető. Sűrű fogazatú
fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól észrevehetők.
A fejtetű szárnyatlan, szürke-világossárga kültakarójú, vérrel teleszívott állapotban piros, később feketés színű, 2,54,5 mm nagyságú, ovális alakú rovar. Feje ötszög alakú, csápjai rövidek, szájszerve vérszívásra módosult szipóka.
Ovális alakú serkéit erős cementanyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a
halánték-és tarkótájékon, a haj eredési helyétől számított első 6mm-en található. A 2 mm-nél kisebb haj alkalmatlan a
fejtetű megtelepedésére. Mivel a haj havonta kb. 1 cm-t nő, ezért a serkék fejbőrtől való távolságából a fertőzés
kezdetére következtetni tudunk. Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszívás nehezen vehető észre, ugyanis a
viszketés a befecskendezett nyál hatására csak 15-30 perc múlva jelentkezik. A fejtetvességre igen gyakran a
gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a hajat lazán szétbontva meg kell vizsgálni. Amíg csak
elvétve akad élő tetű, azt nehéz megtalálni. Viszont a hajszálakon erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű serke
könnyen felismerhető. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól
észrevehetők

A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁT LEGFŐKÉPPEN A SZÜLŐI GONDOSKODÁS HATÁROZZA
MEG!
A szülői gondoskodás nélkülözhetetlen része a gyermek hajának hetente egyszeri alapos
átnézése, nagyobb gyermekrendezvényeken ( pl. tábor ) való részvétel után mindenképpen!
Az iskolavédőnő szeptember, november, január és április hónapokban mindenképpen, azon kívül pedig a pedagógus
vagy szülő által jelzett fertőzöttség esetén szűrést végez. A szűréseken fertőzöttség esetén minden alkalommal
írásban értesítem a szülőket, melyben jelzem a fertőzöttség mértékét ( pl. 1-2 serke, vagy élő fejtetű, elhanyagolt
fejtetvesség, stb…). Az értesítés alján levő szülői visszaigazolást mindenképpen küldjék vissza, melyben
aláírásukkal igazolják az elvégzett kezelés módját és a serkék maradéktalan eltávolítását. A megállapított fertőzés
után minimum 2 hetente 3 alkalommal visszaellenőrzöm a közösséget.

.

Amíg nem kezelték le fertőzött gyermekük haját, addig kérem ne engedjék közösségbe,
mert könnyedén megfertőzheti társait és családtagjait is!

Nagyon fontos a visszafertőződés megelőzése :
-

a gyermek és családtagok hajának kezelése
az ágyneműt és a törölközőkkel együtt magas hőfokon kimossuk, majd vasaljuk.
az ágy fekvőfelületét és a lakásban lévő szőnyegeket alaposan kiporszívózzuk.
A hajkefét, fésűket (a háztartásban található minden fésűt) fertőtlenítünk. A lányok hajcsatjait valamint minden
hajgumit is át kell fertőtleníteni, vagy mindezeket le kell cserélni.
sapka és egyéb ruházat átmosása, átvasalása
haj megelőző jellegű kezelése

A legerősebb szereknél is előfordulhat a hatástalanság, de a tapasztalatok szerint kezelési hiba ennek az oka: a szer
nem borítja be teljesen a hajszálakat és a fejbőrt, vagy nem elegendő ideig hagyják azt a fejen. Sok esetben tévesen
választják meg a szert is – pl. a megelőzésre alkalmas szerrel nem lehet elpusztítani a serkéket.
Nagyon fontos, hogy minden serkét távolítsanak el a hajról – ez jó látást, jó megvilágítást, esetleg nagyítót és igen
sok időt, türelmet igényel a különösen hosszú, dús hajnál. A serkéket kezelés után azért kell maradéktalanul
eltávolítani, mert egy újabb fertőzést csak így lehet időben felismerni.

A serkék eltávolításában segít:
-

ecetes vízbe mártott sűrű fésű
száraz haj tincsenként való áthúzása meleg hajvasalóval vagy hajsütővassal
különböző megelőző szerek rendszeres használata ( lásd később )

A kezelést követő napokban még többször át kell nézni a hajat, hogy egy-két serke nem maradt-e még a hajban. Az
első kezelést követő 2. héten ismételje meg a kezelést – ezzel az esetlegesen életben maradt, el nem távolított
serkék kikelésével megakadályozza a fertőzöttség újraéledését.

Kérem a szülőket, ha serkét vagy fejtetűt találnak gyermekük hajában, ne szégyelljék, ne
titkolják! Gondos kezelés után azonnal értesítsék az osztályfőnököt, aki jelez felém és a
terjedést így időben meg tudjuk akadályozni.

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL
NITTYFOR hajkrém 120 ml
HASZNÁLAT ELŐTT A FLAKONT RÁZZUK FEL!
1.A kezelés előtt a szokásos módon samponnal mossunk hajat, majd alaposan öblítsük le, és hajat töröljük
szárazra.
2.A tetűirtó hajkrémet egyenletesen vigyük fel a hajra és a fejbőrre, majd alaposan dörzsöljük be.
3.A tetűirtószert 15 perc múlva gondosan öblítsük le, majd a még nedves hajból az elpusztult tetveket és
serkéket sűrűfésűvel távolítsuk el. A hajszálakról a cementszerű anyaggal rögzített, elölt serkék gyakran egy
egyenkénti lehúzással, vagy a hajszál levágásával távolítható el.
4.A hajat a szokásos módon szárítsuk meg. Tetvesség megelőzésére nem használható!
Ára: 1100-1200 Ft

Pedex hajszesz 50 ml vagy 1000 ml
Fejtetvesség esetén a hajat és a hajas fejbőrt alaposan dörzsöljük be, majd hagyjuk rászáradni. Ezt
követően a hajmosás elvégezhető. Amennyiben egy gyermekközösségben (pl. óvodában, iskolában stb.) a
fejtetűvel való újbóli fertőződés veszélye fenyeget, úgy a készítményt alkalmazzuk a rendszeres hajmosás
után, amely akár 2 héten át a kezelt hajra került tetveket még elszaporodásuk előtt biztosan elöli. Ha
szükséges a kezelés minden hajmosás után elvégezhető.
Ára:50ml-es 380-450 Ft, 1000ml-es 2000-2350 Ft.

Paranit fejtetű és serke írtó oldat 100 ml
15 perc alatt elöli a tetveket, serkéket. 2 alkalomra elegendő mennyiség.
Rázza fel a flakont.
Az oldatot száraz hajon oszlassa el úgy, hogy a haj végéig jusson. Dörzsölje be jól. 15 percen át hagyja
rajta a hajon. Aztán a hajat szükséges megmosni (nem is egyszer!). A visszajelzések és saját tapasztalat
szerint az olajos létől nehéz megszabadulni. A serkefésűvel könnyítheti a serkék eltávolítását. 7 nap
múlva kell ismételni.
Szabadalmazott termék! Nem tartalmaz rovarirtó szert! Szagtalan.
Ára: 2000-2500 Ft

Paranit tetűírtó spray 100 ml
A Paranit nem tartalmaz rovarirtó szereket. A benne található kókusz- és ánizsolaj leblokkolja a fejtetvek
légzőrendszerét, így azok megfulladnak és kiszáradnak. Mivel nem vegyi úton hat, a fejtetvek nem lesznek
soha rezisztensek a hatóanyagaival szemben.
- A Paranit ilang-ilang (kananga) olajat is tartalmaz. Ez az összetevője csillapítja a bőrirritációt és viszketést,
amit a fejtetű nyála okoz. Egyedülálló hatóanyagai segítenek fellazítani a serkéket, így azok egy finom
fogazatú fésűvel kifésülhetők a hajból. Tetűfésű is van a dobozban!
A spray 1-4 személy kétszeri kezelésére alkalmas (ez természetesen függ a haj hosszától és sűrűségétől).
Fújjuk a Paranitet a száraz hajra addig, amíg az nedves nem lesz. Ezután dörzsöljük a hajba és a fejbőrbe, ügyelve arra, hogy
mindenhova jusson. Hagyjuk hatni 15 percig. Mossuk meg a hajat a szokásos samponnal. Mielőtt a haj megszáradna, távolítsuk
el a tetveket és a serkéket egy sűrű fogazatú fésűvel.
9-10 nap múlva ismételjük meg a kezelést . Mivel a második kezelést a fejtetű életciklusához igazítottuk, további szaporodását
meg tudjuk gátolni. A két kezelés közt kikelő fejtetveket a Paranit elpusztítja.
Az első kezelés után 5 nappal beiktathatunk egy közbenső kezelést, ezzel fokozhatjuk a szer hatását.
A kezelések gyakoriságának nincsen semmilyen kockázata.
Ára: 3000-3200 Ft

Paranit fejtetű és serke irtó sampon 200 ml + FÉSŰ
15 perc alatt elöli a tetveket és a serkéket. Rázza fel a flakont. Az oldatot száraz hajon oszlassa el úgy, hogy a
haj végéig jusson. Dörzsölje be jól. 15 percen át hagyja rajta a hajon, majd mossa meg.
A serkefésűvel könnyítheti a serkék eltávolítását. 7 nap múlva kell ismételni. Szabadalmazott termék! Nem
tartalmaz rovarirtó szert! Szagtalan

Ára: 3200-3500 Ft

Paradisose sampon 200ml
A hajat nedvesítsük be, majd a samponnal mossunk hajat és a képződő habot hagyjuk a hajon 3 percig. Ezt
követően a habot bő vízzel mossuk le és a hajat szárítsuk meg. Az első kezelés után 3-4 majd 7-8 nappal
ismételjük meg a hajmosást a tetűirtó samponnal, mivel teljes tetűmentesség kizárólag többszöri
hajmosással biztosítható!
A hajmosás után gondoskodjon a hajszálakon található serkék 100%-os eltávolításáról, amelyek – mivel egy
cementszerű anyaggal a hajszálakhoz erősen rögzülnek – csak sűrű fogazatú fésűvel, vagy tetűfésűvel, vagy
egyenkénti (esetleg csipesszel való) lehúzással, alkalmilag a hajszál levágásával biztosítható .
Ára: 1800-2000 Ft

Paradisose permet 50ml
Kenjünk a hajra egy hajhosszúságtól függő mennyiséget (5 és 25 ml közötti adagot) annyit, hogy a teljes
fejbőrt és hajat befedje. Dörzsöljük be habzásig , majd fésüljük át a hajat. Hagyjuk a szert 45 percig hatni a
hajas fejbőrön. Kevés langyos vizet használva dörzsöljük át újra a hajas fejbőrt habzásig, majd mossuk meg a
hajat a mindennapokban használt samponunkkal egymás után kétszer 5 percen keresztül, majd mossuk le
vízzel. Öblítés után azonnal fésüljük át a hajat alaposan sűrű fokú fésűvel /pl: Parasidose tetűfésű/, hogy az
elpusztult fejtetveket és serkéket eltávolítsuk. Szárítsuk meg a hajat. Az első kezelést követően 3-5 napon
belül ismételjük meg újra a kezelést.
Ára: 3800-4000 Ft

Hedrin oldat 100 ml
Hedrin® oldat nem mérgező, nem halmozódik fel a hajas fejbőrben, nem allergizál és nem irritál. Hatását
fizikai módon fejti ki, bevonja és ezáltal megfojtja a tetveket. Különösen gyermekeknek ajánlott.
Használjon elegendő mennyiségű oldatot, hogy a száraz hajat egyenletesen teljesen befedje. Masszírozza a
hajba úgy, hogy a folyadék a hajtőtől a hajvégekig egyenletesen fedjen. A felvitelt követően, hagyja a hajon
egy órán keresztül az oldatot. Mossa meg a hajat normál samponnal, alaposan öblítse le vízzel majd szárítsa
meg. Fontos hogy a Hedrin oldatot hét nap elteltével újra alkalmazzuk, hogy az időközben a lárvából kikelt
fejtetveket is kezeljük. Az ismételt kezelés elmulasztása a fejtetű fertőzés kiújulását okozhatja.
Ára:2000-2200 Ft Megelőzésre nem alkalmas!

HEDRIN Tetűírtó spray
A Hedrin fizikai úton hat: megfojtja az élősködőt, ezért nincsen szükség bőrirritációt előidézhető méreg
alapú vegyszerre. Vagyis a Hedrin kíméletlen a fejtetűhöz, de gyengéd és kíméletes a fejbőrhöz! A Hedrin®
már egy óra alatt hat, ezért nem kell azt egész nap vagy éjszaka a fejbőrön hagyni. Az ismételt használat
elmulasztása a fejtetű fertőzés kiújulását okozhatja.
Megelőzésre nem alkalmas!

Ára:1900-2200 Ft

Nyda tetűírtó spray 50 ml + FÉSŰ
Egyedülálló összetétele révén - két különböző viszkozitású dimetiocont tartalmaz - rendkívül jó terjedési
tulajdonságokkal bír. Mélyen a tojás, a serke és a tetű légzőrendszerébe jutva a legkisebb helyeket is kitölti,
megakadályozza a gázok cseréjét és - függetlenül attól, hogy milyen fejlődési fázisban is van a tetű fulladáshoz vezet. A NYDA® használata maximum 8 órán át szükséges. Ennyi idő eltelte után a tojások is
elpusztulnak, így a tetű nem tud tovább szaporodni.
A NYDA® spray-t száraz hajon alkalmazzuk, gondosan befújva vele a hajtöveket. Masszírozza a hajba, amíg
a NYDA® teljesen be nem fedi a hajszálakat, majd hagyja hatni 30 percen keresztül. Bővebb használati
utasítást a termék dobozában talál. 30 perc elteltével a halott tetveket és serkéket egyszerűen fésülje ki a NYDA® -tetű
fésűvel. A teljes hatás érdekében hagyja a NYDA® -t a hajon körülbelül 8 óráig (például egy éjszakán át), így a legellenállóbb
serkék és tojások is megfulladnak. Ezután mossa meg a haját bármely hagyományos samponnal.
Minden kezelés alkalmával ellenőrizze az eredményt 8–10 nappal később. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag szükséges
lenne az újabb kezelés, ismételje meg, az előzőek szerint.
Ára: 4100-4300 Ft

Neemoxan oldat 125 ml
Miatyánkcserje olajat (neem-olajat), teafa olajat, levendulaolajat tartalmaz.
Mossuk meg a hajat a szokásos samponnal, majd öblítsük le, masszírozzuk a Neemoxan lotiont a fejünkbe,
úgy, hogy egyenletesen fedje a fejbőrt és a hajat is. Hagyjuk rajta 10 percig, majd először fésüljük át a hajat
normál fésűvel, majd sűrű fogú fésűvel alaposan fésüljük ki a hajat a tövétől a hajvégekig-ügyelve arra, hogy
mindig a fejbőrünktől kiindulva végezzük a műveletet. A fésűre tapadt szennyeződéseket minden egyes
alkalommal mossuk le folyó vízzel. A készítményt nem szabad leöblíteni! Megelőzésre is alkalmas.
Ára: 2300-2500 Ft

Paranit fejtetű megelőző aerosol 100ml

Reggel,a szokásos hajápolást követően hajunkat a készítményel permetezze be, majd azt hagyja a hajra
száradni. Hajszárítót ne használjunk. A szükséges fújások száma a haj hosszától függően 5 és 25 között
változhat. Fejtetvesség esetén először végezzük el a tetűirtást,és a készítményt csak azt követően
használjuk.

Ára: 2600-2800 Ft

Picksan Tetű Stop sampon 100 ml
Meleg vízzel nedvesítsük meg a hajat, majd szárítsuk meg törölközővel. A haj hosszától függően a flakon
tartalmának negyedét vagy felét terítsük szét a hajon és alaposan masszírozzuk be a fejbőrbe. Ügyeljünk
arra, hogy a hajat teljesen átitassa a sampon. A sampont hagyjuk 15 - 20 percig beivódni, terítsünk addig
vállunkra törölközőt. Ezt követően meleg vízzel alaposan öblítsük le a sampont és szárítsuk meg a hajat.
Apró fogú fésűvel (tetűfésűvel) fésüljük ki a hajat. Erre a célra leginkább fémből készült fésűt használjunk. A
hajat felülről lefelé fésüljük, egészen a haj tövétől kiindulva. A fenti kezelést 10 nap múlva ismételjük meg.

3000-3200 Ft

RAUSCH tetű-Stop krém
Kétszeresen hatásos:
Andiroba- repce- és kókuszolaj-tartalma vékony filmréteget képez a tetveken, melynek hatására az élősködők
a kezelés során megfulladnak.
A speciális quassia-ecet feloldja a serkék kitinburkolatát, így a lárvák már nem tudnak kikelni, és eltávolításuk
is könnyebb a hajszálakról. A természetes összetevők ápolják a hajat és a fejbőrt.
A csomagban található 2 db műanyagsapka megkönnyíti a krém alkalmazását.
Ára: 3700-3900 Ft

ARMONIA NATURAL SULI sampon

Az Armonía suli sampon háromféle természetes illóolajat tartalmaz: teafa-, levendula- és citromhéj olajat.
Ezen aktív összetevőknek nincs mellékhatásuk, tényleg rendkívül kíméletesek még a legérzékenyebb
fejbőrrel is, ellentétben a kialakult tetvességre alkalmazott vegyi anyagokat is tartalmazó fejtetűirtó
szerekkel.
Ezek az illóolajok kettős hatást váltanak ki: egyfelől úgy működnek, mint fejtetűriasztó, mert kellemetlen
hatást okoznak a paraziták idegvégződésein, másrészt pedig összezavarják és mozgásképtelenné teszik a
parazitákat, így akadályozva meg jelenlétüket.
CSAK MEGELŐZÉSRE ALKALMAS!
Ára: 1900-2000 Ft

Novoped Tetűírtó hajszesz 50 ml + FÉSŰ
A Novoped tetűirtó hajszesz alkalmazásakor a készítménnyel a száraz hajat és a hajas fejbőrt (különös
figyelemmel a fül mögötti és a tarkótáji területre) gondosan nedvesítsük át, majd száradás után hagyjuk
legalább 6 órán (!) keresztül a fejen. A hosszú behatási idő miatt a kezelést célszerű lefekvés előtt elvégezni.
Ezt követően a szokásos módon, samponnal mossunk hajat. A kezeléstől elpusztult tetveket és serkéket,
hajmosás után, a még nedves hajról távolítsuk el.

Ára: 430-500 Ft

Elektromos tetűírtó

Felismeri és elpusztítja a tetveket, enyhe elektromos töltéssel. Észrevétlen az embernek, de halálos a
parazitáknak. Legújabb generációs elektronikus fésű.

Ára: 6500-10000 Ft

