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Drodzy Rodzice!
Problem wszawicy w szkołach nigdy nie przestał być aktualny. Niewiele
osób wie, że zarażenie wszawicą może przytrafić się każdemu dziecku i nie jest
to skutek braku higieny, czy złej sytuacji materialnej rodziny. W jaki sposób walczyć
z wszawicą i jak jej zapobiegać dowiedzą się Państwo dzięki temu poradnikowi.
Więcej informacji na www.problem-z-glowy.pl
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*IMS Health, MAT Q3 2013, value & volume, Europe. The Paranix products are being marketed under Paranix, Paranit & Lyclear (UK).

Czym jest wszawica głowowa?
Drogi zarażenia
Nieprawdziwe jest przekonanie, że występowanie wszy związane jest z brakiem
przestrzegania podstawowych zasad higieny. Wszawica występuje na całym świecie. Rozprzestrzenianiu się zarażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jej
przenoszenia są bardzo różnorodne.

Do zarażenia może dojść poprzez:
bezpośredni kontakt z włosami osoby chorej m.in. poprzez przytulanie
się, stykanie się głowami,
bezpośrednio poprzez używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji
włosów (szczotki, grzebienia), ozdób do włosów,
używanie wspólnych ręczników i bielizny pościelowej, pożyczanie czapek,
szalików,
w dużych skupiskach ludzkich, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo
występowania wszawicy i gdzie może dojść do kontaktu „głowa z głową”
(przedszkola, szkoły, internaty, kolonie).

Jak rozpoznać wszy u dzieci?
Bardzo trudno jest rozpoznać wszawicę w początkowym stadium, gdy nie daje ona
jeszcze żadnych objawów.

Najczęstsze objawy:
świąd głowy – należy pamiętać, że jest to reakcja alergiczna na ślinę
i kał wszy i nie występuje ona u wszystkich ludzi, jednak zdarza się w
większości przypadków,
otarcia, zaczerwienienia spowodowane nieustannym drapaniem
swędzącej skóry głowy, ,
u nasady włosów pojawiają się białe jaja zwane
gnidami często mylone z łupieżem, które
jednak w odróżnieniu od niego mają
regularny kształt i trudno je usunąć. Aby
się przekonać, czy są to gnidy powinno
się użyć grzebienia o gęstych ząbkach.
Jeśli gnidy dają się wyczesać, wówczas
możemy mieć pewność, że to wszawica.
Jeżeli już wiemy, że „moje dziecko ma wszy”
zachowajmy spokój i bez wstydu rozpocznijmy
leczenie.
Zdjęcie: Gilles San Martin
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Skuteczny w walce z wszawicą
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Paranit - szybki, skuteczny
i bezpieczny środek
na wszy!

NA

W leczeniu wszawicy warto skorzystać ze sprawdzonych i bezpiecznych preparatów,
które nie powodują alergii i nie drażnią skóry głowy. Wiele preparatów przeciw wszawicy
dostępnych na rynku w swoim składzie posiada środek owadobójczy – permetrynę, na
który wszy są w stanie się uodpornić. W przeciwieństwie do nich preparaty marki Paranit
oparte są na nowej, podwójnej formule działania, gdzie wszy są najpierw duszone, a
później wysuszane, co zapewnia 100% skuteczności w walce z nimi**. Działanie oparte
na procesach mechanicznych oraz skład, w którym nie znajdziemy środków biobójczych
sprawia, że wszy nie są w stanie uodpornić się na produkty Paranit..

Paranit Lotion 100 ml
Skuteczny środek na wszawicę głowową. Zabija 100% wszy i gnid już
po 1. aplikacji. Bezzapachowy, nie zawiera środków owadobójczych.

Paranit Sensitive Lotion 150 ml
Łagodna kuracja przeciw wszom. zwalcza wszy
głowowe bez podrażniania skóry i pogarszania stanu
włosów. Idealny do długich włosów.

Paranit Szampon Leczniczy 100 ml
Wygodna kuracja przeciw wszom. Leczenie wszawicy głowowej staje
się tak proste jak mycie włosów, bez konieczności powtórnego mycia
głowy po aplikacji.

Produkty dostępne w aptekach.
*IMS Health, MAT Q4 2014, value & volume, Europe. The Paranix products are being marketed under Paranix,
Paranit & Lyclear (UK).
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Warto wiedzieć…
Wszy nie skaczą i nie pływają, do zarażenia dochodzi jedynie przez
bezpośredni kontakt głowy z głową.
Wszy głowowe zwykle nie przenoszą żadnych chorób, jednak ich kał
i ślina mogą powodować reakcje alergiczne.
Sprawdzaj głowę dziecka raz na dwa tygodnie oraz po każdym powrocie
dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych.
Wszawica przenosi się bardzo szybko, dlatego sprawdzaj głowy
wszystkich domowników.
Po wystąpieniu pasożytów powtarzaj kurację szamponami jeszcze przez
co najmniej dwa miesiące.
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