
Informace pro rodiče

Co dělat při napadení vší dětskou
(dle informací uvedených na internetových stránkách)

1. Léčbu proti vším zahajujte až tehdy, naleznete-li opravdu živé vši,  či nymfy. Pokud 
naleznete živé jedince, naleznete zřejmě i hnidy,  zejména za ušními boltci a na týlu. Většinou 
bývá uváděno, že hnidy nad 1cm od hlavy jsou mrtvé a můžeme je nechat odrůst,  ale z vlastní 
zkušenosti bych toto pravidlo posunula, hlavně pro následné kontroly po prvním ošetření, raději nad 
2-3cm od hlavy. Při odstraňování hnid všiváčkem totiž  může dojít k posunutí "živé" hnidy. To 
zda je hnida plná (živá) poznáte až stažením hnidy z vlasu, položením na tvrdou podložku a 
rozmáčknutím hnidy.  V případě,  že  hnida  hlasitě  lupla,  byla  živá,  pokud ne,  jednalo se  již  o 
vylíhlou nebo mrtvou hnidu. Hnidy, které nebylo možné vyčesat, můžete odstranit malými nůžkami 
i s vlasem.

2. Pokud  se  nález  vší  potvrdí,  nemělo  by  dítě  navštěvovat  jakýkoliv  kolektiv  až  do 
úplného vyřešení problému (dokud nedojde k odstranění všech lezoucích vší a také hnid ulpělých 
na vlasech do 1cm od pokožky hlavy).  Je to sice děsivá představa, ale pokud nechceme se vší 
bojovat  několikrát  ročně,  tak  se  nedá  nic  dělat.  Nezbývá  než  doufat,  že  stejně  zodpovědní  a 
důkladní budou i ostatní rodiče řešící stejný problém.  Jako rodiče jste rovněž povinni nahlásit 
napadení  vší  ve  škole  a  v  kolektivech,  kde  se  Vaše  dítě  v  období  posledních  dvou  týdnů 
pohybovalo. Ač je to nemilé, je to velmi důležité.  Kdyby to dodrželi všichni rodiče, nebyla by 
veš  takovým problémem. Školy a  jiné  instituce  jsou  dále  povinny o  výskytu  vší  v  kolektivu 
informovat rodiče ostatních dětí. U těch je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasech v 
intervalu 2 dnů po dobu cca 3 týdnů, což se ostatně týká po odvšivení i Vás.

3. Zkontrolujte vlasy všech členů žijících ve Vaší domácnosti a uvědomte si, kde všude se 
Váš "napadený" pohyboval. Přitom mějte na paměti, že  veš přežije max. 24 hodin bez krve. 
Vše, co přichází každý den opakovaně do styku s hlavičkou dítěte jako je: 
- aktuálně nošené oblečení, 
- ložní prádlo, povlaky polštářků, ručníky 
- oblíbený spací plyšák, 
- dečka na spaní, 
- potah oblíbeného křesílka, 
- gumičky do vlasů a látkové čelenky, šátky atd. vyperte. 
Pokud to některé věci neumožňují, nechte je zkrátka (raději i 2 dny) někde odložené, bez kontaktu s 
dítětem. Určitě věci nedávejte do chladna, ale raději ke zdroji tepla, kde se vši rychleji dehydrují.
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