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Препорука за третман код вашки главе 
 

Информације за родитеље 
 
Појава вашки главе може се успешно сузбити само у оквиру породице. Информације о 
коректним методама за третман можете пронаћи у нашем  „Општем подсетнику“ на 
адреси: www.ag.llv.li. Контролишите пажљиво Вашу целу породицу. 
 
Управе вртића и основних школа, у случају сумње на појаву вашки главе, могу да 
затраже коришћење стручних тимова (Laustanten). Уколико се код Вашег детета 
пронађу вашке и/или гњиде, онда морате да извршите уклањање вашки главе. 
Молимо да поступите према доле наведеној препоруци за третман. 
Ако сами приликом прегледа косе, „лова чешљем за вашке“, пронађете живе вашке 
и/или гњиде, морате да извршите уклањање вашки главе.   
 
Препорука за третман код појаве вашака 
 
Дан 1:   Третман са средством против вашака (шампон за вашке) 
Дан 2. и 5:  Контрола чешљем за вашке и испирање косе 
Дан 8:   Третман са средством против вашака (шампон за вашке) 
Дан 9. и 12:   Контрола чешљем за вашке и испирање косе 
Дан 15:  Третман са средством против вашака (шампон за вашке) 
Дан 16. и 19:  Контрола чешљем за вашке и испирање косе 
Дан 23. и 26:  Контрола чешљем за вашке и испирање косе 
 
Шампони за вашке нису погодни као превентива, због стварања резистенције! 
 
Овде видите гњиде упоређене по величини као и вашке у различитим облицима. 
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Успешним се показало када се третман шампоном за вашке комбинује са „ловом 
чешљем за вашке“: 
 

„Лов чешљем за вашке“:  за контролу 
 
„Лов чешљем за вашке“ или „контрола преко методе са чешљем за вашке и испирањем 
косе“ служи томе да се пронађу вашке у коси. Поред тога, тиме се уклањају свеже 
излегле вашке након третмана, контролише се успешност средства против вашака, 
уклањају се свеже пренесене вашке и код провере 2 пута недљено прекида се животни 
циклус вашке! 
 

Лов чешљем за вашке за контролу 
 
 На добро наквашену косу издашно нанесите уобичајени регенератор за косу 

(регенератор, балзам за косу итд.) Тако се евентуално преосталим вашкама 
отежава кретање и чешаљ за вашке лакше пролази кроз косу. 

 Размрсите косу нормалним чешљем. 
 Сада чешљем за вашке систематски ишчешљајте читаву косу. У ту сврху 

провуците чешаљ за вашке кроз косу уз лагани притисак на кожу главе. 
Истресите чешаљ више пута на кухињски папир. Када се на чешаљ за вашке 
ништа више не прикупља, пређите на следећи део. 

 Када је ишчешљана читава коса на овај начин, регенератор за косу се може 
испрати и коса може да се осуши на уобичајени начин. 

 Вршите овај „лов чешљем за вашке“ два пуа недељно у периоду од барем месец 
дана или док најмање 2 недеље више не проналазите вашке.  

 Радите овај поступак једном недељно као превентиву, тако ћете 
благовремено открити евентуалну нову појаву вашки пре него што успеју да се 
прошире. 

 
Са медицинског аспекта није битно да ли ће дете одмах по откривању вашки бити 
послато кући или тек по завршетку школе. Међутим, наставу (укључујући часове 
физичког и пливање) треба поново да посећује тек када се обави први медицински 
третман. То значи, ако дете не може одмах да иде на третман, ослобађа се наставе из 
разлога безбедности како не би угрозило своје школске другове. 
Посећивање школских лагера је шкакљиво, јер у складу са препоруком мора се 
обезбедити наставак третмана током времена у логору.  
 
Уколико имате питања, обратите се Служби за здравље (Amt für Gesundheit) или Вашем 
педијатру.   
 

Захваљујемо на Вашој активној сарадњи. 
AMT FÜR GESUNDHEIT 


