JOS KAIKKI OVAT VALMISTAUTUNEITA,
VOIMME VÄLTTÄÄ TÄIT NOPEAMMIN
Kaikki voivat saada täitä. Helpoimmin täitä saavat
3–11-vuotiaat lapset. Löytäessäsi täitä omalta lapseltasi
haluat varmasti hoitaa täit pois heti. On turvallista ja
käytännöllistä, että kotoa löytyy valmiiksi tuote täiden
poistoon.

Jos päivähoidossa tai koulussa on
havaittu täitä:
1

Kampaa hiukset usein täikammalla
Useimpien täivalmisteiden mukana tulee täikampa. Hiusten säännöllinen
kampaaminen täikammalla, mieluiten valkoisen paperin päällä, on paras
tapa havaita tartunta.

2

 öytäessäsi täitä hoida heti
L
Tarkasta kaikki perheenjäsenet ja hoida tartunnan saaneet apteekista
saatavalla CE-merkityllä täivalmisteella. CE-merkittyjen täivalmisteiden etu
on se, että ne vaikuttavat mekaanisesti kuivattamalla ja tukehduttamalla
täit, eivätkä sisällä myrkyllisiä torjunta-aineita. Siksi täit eivät voi kehittää
vastustuskykyä niitä kohtaan.
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4

 iedota opettajia tai terveydenhoitajaa
T
Täitartuntojen ja niiden leviämisen estämiseksi on tärkeää kertoa koulun
opettajalle tai päiväkodin henkilökunnalle, että lapsellasi
on täitä. Kerro myös muille lähipiirinne jäsenille. Kuka tietää,
ehkä isoäidinkin päänahkaa kutittaa?
Ennaltaehkäise
Markkinoilta löytyy useita ennaltaehkäiseviä tuotteita, joiden avulla voidaan
välttää täitartunnat ja niiden hoito.

Ei mitään häve
ttävää!
Täit tarttuvat he
rkästi,
eikä niiden leviäm
isellä
ole mitään teke
mistä
puhtauden kans
sa.
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TÄIKAMPA – PELASTAJA HÄDÄSSÄ
Hiusten kampaaminen täikammalla on tärkeää täitartunnan
havaitsemiseksi, kuolleiden täiden poistamiseksi ja täivalmisteen täyden
tehon takaamiseksi. Kampaa hiukset päivänvalossa ja mielellään valkoisen
paperin päällä, jotta on mahdollisimman helppoa havaita mahdolliset
kutsumattomat vieraat. Tarkista hiukset erityisesti korvien takaa ja
niskasta.
Huom! Kuivaa kampa jokaisen vedon jälkeen.
1. Takaraivo
	Tee jakaus keskelle päätä ja kampaa hiukset molemmin puolin jakausta. Tee sitten uusi jakaus vanhan viereen ja kampaa
taas molemmin puolin jakausta. Jatka samaan tapaan kunnes
kaikki hiukset on kammattu läpi.
2. Päälaki
	Kampaa hiukset päälaelta samalla tekniikalla kuin
takaraivollakin.

3. Kampaa hiukset otsalta alas niskaan asti.

4. Kampaa niskasta eteen otsalle asti.

Vinkki:
Jotta hiusten kam
paaminen
olisi helpompaa,
voit
käyttää apuna ho
itoainetta
tai hoitosuihketta
.

Haluatko tietoa toisella
kielellä? Löydät sen
osoitteesta www.paranix.eu
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