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Stimați părinți,

Anexa 1

Anexa 1 Anexa 1

Direcția Publică, Socială și de Sănătate
Departamentul de Sănătate

în cadrul instituției dvs. există un copil/mai mulți copii infestat/infestați cu păduchi de cap. Din cauza faptului că păduchii de
cap se transmit cu ușurință de la copil la copil, vă rugăm să vă controlați copilul cu privire la o infestare cu păduchi. Ajutați-ne
să descoperim toți copii infestați pentru ca, mai apoi, această criză a păduchilor să se încheie rapid.
Procurați-vă un pieptene pentru păduchi. Acesta este disponibil în drogherii sau farmacii. Considerați o distanță între dinții
pieptenelui mai mică de 0,3 mm. O culoare deschisă este ideală. Pe lângă acesta, aveți nevoie de un pieptene grosier din
material plastic sau de o perie din material plastic care se poate spăla, precum și de un balsam obișnuit de îngrijire a părului
pentru spălare și șervețele sau de o bucată de material deschis la culoare.
Cum procedați:
● Spălați părul copilului dvs. ca de obicei.
● Distribuiți în mod egal balsamul obișnuit de îngrijire în păr și descurcați părul cu pieptenele
grosier din material plastic. NU CLĂTIȚI!
● Este foarte important să pieptănați riguros părul șuviță cu șuviță cu ajutorul unui pieptene
pentru păduchi și să ștergeți pieptenele pe un șervețel. În cazul unei infestări cu păduchi de
cap, acolo veți descoperi păduchii.
● Atunci când nu sunteți siguri dacă este vorba despre un păduche, așteptați până când se usucă
și îndreptați un fir de păr spre el: Dacă se prinde de acesta și se cațără, este un păduche.
● Dacă este necesar, curățați pieptenele cu o periuță de dinți veche sau cu o scobitoare.
● În următoarele 2 săptămâni, părul ar trebui prins și controlat de 2x pe săptămână cu privire la
infestarea cu păduchi.
Ce trebuie făcut atunci când găsiți păduchi de cap:
Frații, surorile, părinții și bunicii sunt în special expuși contaminării, deoarece păduchii se înmulțesc prin contactul dintre
firele de păr. Așadar, în continuare controlați toți ceilalți membri ai familiei prin pieptănarea părului ud cu un balsam de
îngrijire obișnuit. Toți copii care au luat contact cu copilul dvs. trebuie controlați. Așadar, informați toți părinții vizați într-un
cadru privat și instituția dvs. locală, astfel încât copilul dvs. să nu fie expus din nou și acest cerc să fie întrerupt. Pentru
tratament aveți nevoie de o substanță contra păduchilor de cap și un pieptene pentru păduchi (distanța dintre dinți mai mică
de 0,3 mm) de la farmacie. Pe lângă produsele care conțin pesticide, sau dovedit foarte eficiente în practică așa-numitele
uleiuri de silicon. Aplicați soluția contra păduchilor de cap la un interval de 8 - 10 zile de 2 ori. Cel de-al doilea tratament
servește la distrugerea ouălor eclozate după prima utilizare, înainte ca aceștia să depună ouă din nou. Pieptănarea cu
pieptenele pentru păduchi este îndeosebi importantă și trebui efectuată cu mare atenție, pentru a îndepărta simultan
păduchii eclozați ulterior și pentru a controla rezultatul în urma încheierii tratamentului.
Curățenie majoră în gospodărie?
Comparativ cu perioada anterioară, curățenia se presupune a fi superficială, păduchii de cap fiind numai rareori transmiși
prin intermediul obiectelor și putând supraviețui în afara capului cel mult 2 zile.De asemenea, concentrați-vă și asupra
controlului tuturor membrilor familiei.Suplimentar, puteți spăla aspiratorul, rufele (60°C) și puteți pune deoparte pentru 2
zile obiectele „infestate”, în saci de plastic.
Lindinii se
prind în păr!

În ciuda păduchilor de cap, copilul meu trebuie să rămână
acasă?
Dacă ați descoperit astăzi păduchii de cap și ați început tratamentul așa
cum este prevăzut, copilul dvs. poate să nu mai aibă păduchi de mâine.
Nu uitați de repetarea tratamentului după 8 - 10 zile și controlul
rezultatului prin pieptănare!
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Anexa 2

SCHEMĂ DE
TRATAMENT

Tratați infestarea cu păduchi de cap după cum urmează:

Anexa 2
Direcția Publică, Socială și de Sănătate
Departamentul de Sănătate

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare ale substanței contra păduchilor de cap selectate de dvs. înainte de
efectuarea tratamentului!
Indicații pas cu pas:
Ziua

Data

Ce este de făcut? (Vă rugăm să bifați pașii efectuați)
Tratament cu produsul dical selectat din farmacie (= substanță contra păduchilor)
Pieptănare cu pieptenele de păduchi (farmacie) și balsam de îngrijire normal (drogherie)

Ziua 1
Ziua 2
Ziua 3
Ziua 4
Ziua 5

Pieptănare cu pieptenele de păduchi (farmacie) și balsam de îngrijire normal (drogherie)

Ziua 6
Ziua 7
Ziua 8
Tratament cu produsul medical selectat din farmacie (= substanță contra păduchilor)
Pieptănare cu pieptenele de păduchi (farmacie) și balsam de îngrijire normal (drogherie)

Ziua 91
Ziua 10
Ziua 11
Ziua 12
Ziua 132
1

Pieptănare cu pieptenele de păduchi (farmacie) și balsam de îngrijire normal (drogherie)

Vă rugăm să aveți în vedere: Cel de-al doilea tratament poate fie efectuat, de asemenea, și în zilele 8 sau 10.
2

Controale finale, eventual, pentru siguranță suplimentară, repetarea
pieptănării în ziua 17, în special dacă în cap au fost foarte mulți păduchi.

Instrucțiuni de utilizare:

v Tratați infestarea cu păduchi de cap conform schemei din tabelul de mai sus, respectiv conform
instrucțiunilor de utilizare a produsului dumneavoastră
v Câmpurile gri din tabel marchează zilele cu pași de tratament.
v Ziua 1 corespunde zilei descoperirii infestării cu păduchi de cap, în care ar trebui să se efectueze direct
primul tratament. Introduceți data aici.
v În urma tratamentului cu succes, bifați câmpul corespunzător.
v Atunci când toate câmpurile colorate cu gri sunt bifate, tratamentul este finalizat.
v Cu toate acestea, controlați încă o dată capul cu atenție sporită. Dacă infestarea a fost gravă, se recomandă
controlarea ulterioară la interval de o zi, pentru a fi în totalitate siguri.
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