
Pedikulóza v školskom zariadení 

 

 
 Pri výskyte prenosného parazitného ochorenia triedni učitelia vyčlenia žiaka 

z kolektívu a bez meškania informujú zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za dôsledné 

odhmyzenie a vyčistenie vlasov od hníd.  

Dieťa zostáva doma podľa potreby 2 – 3 dni (v prípade potreby aj viac dní) a zákonnému 

zástupcovi je zaslané usmernenie na odstránenie ochorenia (vypracované na základe 

Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne : Výskyt 

pedikulózy v predškolských a školských zariadeniach). Do  triedneho kolektívu je žiak 

začlenený až po dôslednom odstránení parazitného ochorenia. 

 

Usmernenie: 

- Zvyšovať úroveň osobnej hygieny, vykonávať pravidelné prehliadky vlasov, 

- Lezúce vši a hnidy zneškodňovať pomocou účinných dezinfekčných prostriedkov: /Diffusil 

H 92 M, Nitifor vlasová voda, Parasidose  pena a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin- gél, 

Nemoxan- kondicionér/ 

- Umývanie hlavy šampónom musí trvať 3 minúty, šampón musí preniknúť až k pokožke    

a potom ho opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty  

  a na záver je potrebné vlasy opláchnuť vlažnou vodou. Na dosiahnutie požadovaného   

  výsledku sú tieto dva po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru  

  naraz u všetkých členov kolektívu, vrátane zdravých detí a rovnako u všetkých členov    

  domácností (dohodne sa konkrétny víkend). 

- Po ošetrení šampónom vyčesať hnidy 

- K zaisteniu spoľahlivej likvidácii vší, ktoré pri prvotnom umytí boli ukryté v hnidách  

  a tak prežili, je umytie hlavy žiadúce po 8 – 10 dňoch. 

- Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri teplote nad 70 ºC a dôkladne  

  vysušiť a vyžehliť. 

- Čiapky, šály, šatky a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať minimálne v 2  

  cykloch pri doporučených teplotách, dôsledne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia,  

  príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz. 

- Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť  

  prípravkom Biolit P 81  alebo na 5- 10 min. namočiť do vody s Orthosanom BF 45 

- Žinenky  postriekať Biolitom P 81, 

- Zásadné je zabezpečenie úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať  

  vlastné predmety osobnej hygieny (hrebeň, uterák) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu.  

  To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.  

 


