
UŽSIKRĖTIMO BŪDAI

Užsikrėsti utėlėmis gali bet kuris vaikas ar suaugęs, nepriklausomai nuo

socialinio statuso. Dažniausiai utėlės plinta vaikų kolektyvuose, šeimose,

perpildytame transporte – vietose, kur kontaktas yra itin glaudus.  Utėlės gyvena

ir dauginasi plaukuotoje galvos dalyje, kiaušinius (glindas) deda dažniausiai

smilkinio, pakaušio, kaktos plaukų srityje. Užsikrėtimas nustatomas, kai

plaukuose randamos gyvos, judančios utėlės ar gyvos glindos,  esančios 0,5 – 2
cm atstumu nuo plaukų šaknų.

DAŽNIAUSIAI užsikrečiama, artimai kontaktuojant su

užsikrėtusiu žmogumi — kai vaikai susiliečia

plaukais, kai miegant jų lovytės, pagalvės yra šalia.

REČIAU užsikrečiama keičiantis drabužiais, galvos

apdangalais, šukomis, plaukų segtukais, ausinukais

ir pan.

Utėlė maitinasi žmogaus krauju. Jų įkandimai sukelia

alergiją, niežulį, kuris gali tęstis net 7 dienas po

utėlių išnaikinimo. Dėl niežulio imama kasytis, o į
susidariusias žaizdeles gali patekti infekcija.

Susiformuoja kaltūnas. Nemiga (utėlės ypač
aktyvios naktį). Irzlumas. Bėrimai ant kaklo po

plaukais ir už ausų.

Mechaniniu būdu. Plaukai sudrėkinami 4–5 proc.

acto tirpalu ir šukuojami tankiomis šukomis apie 30
min., kol pašalinamos gyvos utėlės. Šukuoti reikia dvi

savaites kas 3–4 dienas. Panaudojus utėlių
naikinimo priemones, plaukus rekomenduojama

skalauti 4–5 proc. acto ar citrinos rūgšties vandens

tirpalu. Tai padeda pašalinti glindas, nes plauko

paviršius tampa slidesnis. Glindas lengviau pašalinti

specialiomis tankiomis šukomis šukuojant vandeniu

sudrėkintus plaukus. Tai reikėtų kartoti kelias

savaites. 

 

Medikamentais. Pedikuliocidai naudojami tik

išaiškinus utėlėtumą ir pasitarus su vaistininku ar

gydytoju. Utėlės naikinamos vaiko tėvų/globėjų
pastangomis. Šiam tikslui skirti medikamentai

perkami vaistinėje, jie naudojami griežtai laikantis

informaciniame lapelyje pateiktų nurodymų.  

 

Papildomomis priemonėmis. Galvos apdangalai,

lovos skalbiniai, pagalvės (jei skalbiamos) kruopščiai

plaunami karštesniame nei 60 ºC vandenyje, šukos ir

kiti plaukų priežiūros reikmenys plaunami arba

mirkomi 4–5 proc. acto tirpale 30 minučių.

PEDIKULIOZĖ – KĄ
TURI ŽINOTI TĖVAI

NAIK IN IMAS

Tėveliai, tikrinkite savo vaiko plaukus ir praneškite apie užsikrėtusį vaiką ugdymo
įstaigai; neveskite į ugdymo įstaigą vaiko, turinčio galvinių utėlių ar glindų, pasitarkite
su gydytoju dėl vaiko gydymo, atveskite vaiką tik visiškai išnaikinę utėles ir glindas.
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Dažniausiai patikrinimus, rekomenduojama atlikti po

rudens, žiemos ir pavasario atostogų bei pagal

epidemiologines reikmes. 

Pastebėjus užsikrėtimo požymius apie tai būtina

pranešti įstaigos administracijai bei visuomenės

sveikatos priežiūros specialistui (toliau VSPS), kuris

atlieka patikrinimus. 

Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje

yra vandens ir muilo. Tai galėtų būti sveikatos

kabinetas ar specialiai tam skirta patalpa.

Patikrinimą atliekantis sveikatos priežiūros

specialistas turi elgtis korektiškai ir kvalifikuotai. 

 Baigus patikrinimą, būtina tuoj pat informuoti tėvus

ar globėjus telefonu ar tiesiogiai. Įstaigos

administracija bendruomenei gali išsiųsti ar išdalyti

laiškus, kuriais rekomenduojama patikrinti savo

vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis bei

suteikti informaciją apie utėlėtumo profilaktiką.

Patikrinimo rezultatai apibendrinami ir perduodami

teritoriniam visuomenės sveikatos centrui raštu

arba telefonu.

PEDIKULIOZĖ – KĄ TURI ŽINOTI
ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

SVARBU!

Ugdytinis į įstaigą turėtų sugrįžti švarus, kai utėlės ir glindos yra išnaikintos. Ugdymo
įstaiga gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai/globėjai nurodo,
kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėta naikinti utėles.
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