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Kafa bitlerinde tedavi önerisi 
 

Ebeveynler için bilgiler 
 
Kafa biti istilasý ile aile içinde baºarýlý bir ºekilde mücadele edilebilir. Doðru tedavi yöntemine 
iliºkin bilgileri ºu adreste bulunan "Genel Bilgi Broºüründe" bulabilirsiniz: www.ag.llv.li. Tüm 
ailenizi titizlikle kontrol ediniz. 
 
Kafa biti ºüphesi durumunda kreº ve ilkokul idaresi öncü takýmýn (bit teyzeleri) çalýºmalarýný 
talep edebilir. Çocuðunuzda bit ve/veya sirkelerin bulunmasý durumunda kafa biti istilasýný 
tedavi etmeniz gerekmektedir. Lütfen bunun için aºaðýda yer alan tedavi önerisine uyunuz. 
"Tarakla bit aramasý" ºeklinde gerçekleºtirdiðiniz saç muayenesi esnasýnda kendiniz canlý bit 
ve/veya sirkeler bulmanýz durumunda da kafa biti istilasýný tedavi etmeniz gerekmektedir.  
 
Bit istilasýnda tedavi önerisi 
 
1. gün:   Bit maddesi (bit ºampuaný) ile tedavi 
2. ve 5. gün:  Bit taraðý ve saç losyonu ile kontrol 
8. gün:   Bit maddesi (bit ºampuaný) ile tedavi 
9. ve 12. gün:   Bit taraðý ve saç losyonu ile kontrol 
15. gün:  Bit maddesi (bit ºampuaný) ile tedavi 
16. ve 19. gün: Bit taraðý ve saç losyonu ile kontrol 
23. ve 26. gün: Bit taraðý ve saç losyonu ile kontrol 
 
Bit ºampuanlarý direnç oluºumu sebebi ile önleyici tedbir olarak uygun deðillerdir! 
 
Burada boyutlarýný karºýlaºtýrabilmek için sirke ve bitleri farklý açýlardan görmektesiniz.  
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Bit ºampuaný ile tedavinin "bit taraðý avý" ile kombine edilmesi baºarýlý olunmasýný 
saðlamaktadýr: 
 

Kontrol için:  "bit taraðý avý" 
 
"Bit taraðý ðvý" veya "bit taraðý ve saç losyonu" yöntemiyle kontrol saçtaki bitlerin 
bulunmasýný saðlar. Ayrýca tedaviden sonra muhtemelen yumurtadan yeni çýkmýº bitleri 
temizler, bit ºampuanýnýn tedavi baºarýsýný kontrol eder, yeni bulaºmýº ve yýkanmýº bitleri de 
temizler ve haftada 2 defa gerçekleºtirilen av sayesinde bitlerin yaºam döngüsü engellenir! 
 

Kontrol için bit taraðý avý 
 
 Ýyice ýslatýlmýº saça piyasada bulunan normal bir saç losyonunu (kondisyoner, saç 

kremi vs.) bol miktarda sürünüz. Bu saçta kalmýº olan bitlerin hareket etmesini 
zorlaºtýracak ve bit taraðý saçýn içinden daha kolay geçecektir. 

 Normal bir tarakla saçlarýn karýºýklýðýný gideriniz. 
 ªimdi bit taraðý ile tüm saçlarý sistematik olarak tarayýnýz. Bunun için bit taraðýný 

hafifçe bastýrarak kafa derisi boyunca saçlarýn arasýndan çekiniz. Taraðý tekrar tekrar 
kaðýt havluya siliniz. Bit taraðýnda bir ºey kalmadýðýnda diðer bölüme geçiniz. 

 Tüm saçlarý bu ºekilde taradýktan sonra saç losyonunu yýkayarak saçlarý alýºýldýðý gibi 
kurutabilirsiniz. 

 "Bit taraðý avýný" bir ay boyunca veya artýk bit bulmamanýz durumunda en az iki hafta 
boyunca, haftada iki defa uygulayýnýz.  

 Bu tedaviyi haftada bir defa önleyici olarak uygulayýnýz, böylece olasý bir yeni istilayý 
bitler yayýlmadan fark edebilirsiniz. 

 
Bit istilasý tespit edildikten sonra bir çocuðun hemen ya da ders bitiminden sonra eve 
gönderilmesinin týbbi açýdan bir önemi yoktur. Ancak çocuk derse (spor ve yüzme de dahil) 
ancak ilk týbbi tedavi gerçekleºtirildikten sonra tekrar katýlmalýdýr. Yani, bir çocuk hemen 
tedavi edilemiyorsa güvenlik sebeplerinden dolayý, okul arkadaºlarýný tehlikeye sokmamak 
için derse katýlmamalýdýr. 
Okul kamplarýnýn ziyaret edilmesi sakýncalýdýr, çünkü uygulama önerisine göre kamp 
sürecinde tedavinin sürdürülmesi gereklidir.  
 
Sorularýnýz olmasý durumunda Saðlýk Dairesi'ne veya çocuk doktorunuza baºvurunuz.  
 

Aktif iº birliðiniz için teºekkürler. 
AMT FÜR GESUNDHEIT 
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