
Utėlės –
susipažinkime

iš arčiau…

RADOTE UTĖLIŲ... KAS DABAR?

UTĖLIŲ NAIKINIMAS
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Vaiko galvoje radus nors vieną gyvą utėlę, reikia patikrinti
visus likusius šeimos narius, bendravusius su vaiku.

Nesijaudinkite. Vaikas neturi jaustis kaltas, nes utėlėmis gali
užsikrėsti bet kas.

Jeigu neesate tikri ir turite klausimų, kreipkitės į šeimos
gydytoją arba paskambinkite į mokyklą. Čia dirbantis visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas jums gali padėti šiuo klausimu.

Pasikonsultavę su sveikatos specialistu, pasirinkite tinkamas
utėlių gydymo priemones.

Yra du utėlių šalinimo būdai:

– Galvos utėlėms
išnaikinti naudojamos specialios
medžiagos – cheminiai pedikuliocitai (jų
galima rasti bet kurioje vaistinėje). Utėles
naikinantys medikamentai (pedikuliocidai) naudojami tik išaiškinus
utėlėtumą. Juos reikia naudoti pagal instrukciją, nurodytą vaisto
informaciniame lapelyje.

Panaudojus utėlių naikinimo priemones (pedikuliocidus),
būtina tinkamai iššukuoti plaukus. Prieš šukuojant, plaukus
rekomenduojama skalauti 4-5 proc. acto ar citrinos rūgšties
vandeniniu tirpalu. Tai padeda pašalinti glindas, nes plauko
paviršius tampa slidesnis. Šukavimo metu pašalinamos negyvos
utėlės ir labai tvirtai prie plauko prisitvirtinusios utėlių glindos. Jei
po gydymo tinkamai neiššukuosite plaukų, esančios apmarintos
glindos gali atsigauti ir iš jų vėl išsiristi naujos utėlės.

Jeigu neturite pinigų įsigyti vaistams, sėkmingai utėles galite
naikinti būdu naudojant specialias tankias „glindų
šukas“ ir acto tirpalą. Plaukai sudrėkinami 4-5 proc. acto tirpalu ir
šukuojami tankiomis šukomis apie 30 min., kol pašalinamos gyvos
utėlės ir glindos. Šukavimas kartojamas dvi savaites kas 3-4
dienas.

Siekiant išvengti bet kokio pakartotinio užsikrėtimo po utėlių
naikinimo procedūros, reikia atlikti patalpų, asmeninių daiktų,
patalynės ir drabužių dezinfekciją. Galvos apdangalai, lovos
skalbiniai, pagalvių užvalkalai kruopščiai skalbiami karštesniame
nei 60°C vandenyje, šukos ir kiti plaukų priežiūros reikmenys
plaunami arba mirkomi 4–5% acto tirpale 30 min. Čiužinys,
pagalvė, ant kurių miegojo užsikrėtęs asmuo, išnešami šaltai
dviem parom.
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Reguliariai tikrinti vaiko galvą ištisus metus;
Prižiūrėti vaiko plaukus (kasdien juos šukuoti, kai reikia –

plauti, kirpti);
Vaikai turėtų dažnai maudytis (ne rečiau kaip kartą per

savaitę);
Vaikai neturėtų dalintis šukomis, plaukų šepečiais, kitais

galvos priežiūros reikmenimis, galvos apdangalais ir drabužiais;
Galvos apdangalai turėtų būti laikomi palto (apsiausto), kuris

kabykloje saugomas atskirai, rankovėje;
Dėvėti švarius asmeninius baltinius, drabužius ir laiku juos

keisti, valyti, skalbti, lyginti;
Pastoviai valyti patalpas bei aplinkos daiktus.
Jei sužinojote, kad aplinkoje yra utėlėtumo protrūkis,

naudokite apsauginius losjonus nuo utėlių, kurių galite įsigyti
vaistinėse.

REKOMENDACIJOS KAIP IŠVENGTI UTĖLIŲ

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Naujoji g. 48, Alytus

Telefonas/faksas (8 315) 21438
El. paštas arsavsb@gmail.com

9 pav. Galvos šukavimas specialiomis „glindų šukomis“

10 pav. Ką tik išsiritusi utėlė – nimfa. Niekada
nesakykite
niekada!!!



KAS YRA GALVINĖS UTĖLĖS?

UTĖLIŲ BIOLOGIJA
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Galvinė utėlė yra mažas,
besparnis vabzdys – specifinis
žmogaus parazitas.
Utėlė gyvena ir dauginasi
plaukuotoje galvos dalyje.
Galvinės utėlės yra 2-3 mm
(maždaug sezamo sėklos)
dydžio, turi 3 poras kojų.
Jų kūnas ovalus arba suplotas,
būna nuo šviesiai rudos iki
juodos spalvos.

bet labai greitai juda tarp plaukų, todėl jas sunku aptikti.
Utėlės gyvena apie 30 dienų.

Utėlė minta tik žmogaus krauju, kurį siurbia pradurdama
odą kelis kartus per dieną.

, kadangi
joms egzistuoti būtinas žmogaus kraujas ir šiluma.
Utėlės labai greitai dauginasi. Suaugusi patelė padeda 4-8
kiaušinius per dieną, iš kurių per savaitę išsirita utėlė.
Suaugusia utėle tampa per 7-12 dienų.
Utėlių kiaušiniai vadinami glindomis. Kiaušiniai yra
priklijuojami prie atskirų plaukų sruogų kuo arčiau galvos
odos, kur yra ideali, šilta temperatūra išsiristi utėlėms.

Utėlės neturi sparnų,
neskraido ir nešokinėja,

Be žmogaus utėlės gali išgyventi iki 48 val.

KAS YRA GALVINĖS UTĖLĖS?

UTĖLIŲ BIOLOGIJA

POŽYMIAI, KAD JŪSŲ VAIKAS TURI UTĖLIŲ
Subjektyvūs:

Objektyvūs:
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Jausmas, kad kažkas juda, kutena plaukuose.
Niežulys, kurį sukelia alerginė reakcija, kai kanda utėlė,
išskirdama seiles.
Neaiškus dirglumas

Gyvos utėlės.
Glindos (utėlių kiaušinėliai) ant plaukų.
Opos ant galvos, kurias sukelia kasymasis.
Raudonos dėmės ant galvos plaukuotosios dalies, kurios
atsiranda dėl utėlių įkandimų.
Bėrimai kaklo srityje.

POŽYMIAI, KAD JŪSŲ VAIKAS TURI UTĖLIŲ

KAIP JŪSŲ VAIKAS GALI
UŽSIKRĖSTI UTĖLĖMIS?

KĄ DARYTI, JEIGU ĮTARIATE,
KAD JŪSŲ VAIKAS TURI UTĖLIŲ?
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Utėlė negali gyventi pas kitus gyvūnus, todėl žmonės nuo
jų užsikrėsti negali.

Utėlės neturi sparnų, jos negali skraidyti ir šokinėti.
Pagrindinis utėlių plitimo kelias – iš galvos į galvą, esant

artimam sąlyčiui su užsikrėtusiu asmeniu.
Dalijantis asmeniniais daiktais: šukomis, šepečiais,

kitomis plaukų priežiūros priemonėmis.
Dalijantis rankšluosčiais, pagalvių užvalkalais.
Dalijantis drabužiais, galvos apdangalais (kepurėmis,

šalikais ir kitais galvos apdangalais).
Užsikrėsti galima ir bendro naudojimo patalpose, pvz.

mokyklose kabinant paltus ant tų pačių pakabų.
Gulint ant lovos, sofos, pagalvės, kiliminės dangos kur

neseniai buvo užsikrėtęs asmuo.

Patikrinkite vaiko galvą. Patikrinimui būtinas geras
apšvietimas.

Geriausia priemonė ieškoti utėlių ir glindų yra tankios
šukos („glindų šukos“) – utėlės tiesiog iššukuojamos.

Ieškokite gyvų utėlių: Apžiūrėkite vaiko galvą, ypač
sprando sritį ir aplink ausis. Tai yra mėgstamiausios utėlių vietos.
Utėlės labai greitai juda tarp plaukų, todėl jas sunku aptikti.

Jeigu nerandate jokių gyvų utėlių, tai dar nereiškia, kad
problemos nėra. Reikia ieškoti utėlių kiaušinių (glindų). Glindos
būna baltos, pilkos, tamsiai rudos spalvos arba šiek tiek
permatomos, ovalios formos ir priklijuotos tik i iš vienos pusės
plauko. Dažniausiai glindos randamos už smilkinio, pakaušio ir
kaktos srityje.

Esminis
skirtumas, kad glindos nenukrenta nuo judesio, brūkštelėjimo,
nenuplaunamos vandeniu, jos tvirtai prisiklijavusios prie plauko,
labai arti galvos odos. Glindos lieka prie plauko, net po išsiritimo.

NEPAINIOKITE GLINDŲ SU PLEISKANOMIS!!!

KAIP JŪSŲ VAIKAS GALI
UŽSIKRĖSTI UTĖLĖMIS?

KĄ DARYTI, JEIGU ĮTARIATE,
KAD JŪSŲ VAIKAS TURI UTĖLIŲ?

1 pav. Utėlė

Gyva glinda –
tai gelsvai
rudos/juodos
spalvos kiaušinis,
stipriai priklijuotas
prie plauko labai
arti galvos odos.

Negyva glinda – tai
baltos/grietinės
spalvos kiaušinis,
kuris yra nuslinkęs
plauku žemyn.
Utėlė jau išsiritusi,
bet glinda vis tiek
lieka ant plauko.
Pasikeičia tik jos
forma ir spalva.

2 pav. Utėlių kiaušiniai (glindos) plaukuose

4 pav. Pagrindinis
utėlėtumo požymis –
utėlės ir jų kiaušiniai
(glindos) plaukuose

5 pav. Opos ant galvos, kurias sukelia kasymasis turint utėlių
6 pav. Apžiūrai reikalingas geras apšvietimas

7 pav. Kruopščiai ir reguliariai
tikrinkite vaiko galvą

KUO SKIRIASI GYVA GLINDA NUO NEGYVOSKUO SKIRIASI GYVA GLINDA NUO NEGYVOS


