Výskyt vší
Vzhledem k tomu, že na naší škole opět řešíme problém s výskytem vší, uvádíme zde
jednoduchý návod, jak se jich zbavit. Podle reakcí na internetu by měl být tento návod
velmi účinný. Pokud by dítě bylo na některou složku alergické, prosím, nepoužívat.
Potřebujete obyčejný stolní olej a francovku. Smícháte 3 díly oleje a 1 díl francovky.
Pořádně promícháte, vše za studena. Na dlouhé dívčí vlasy do pasu je doporučeno
dát 3 dcl oleje a 1 dcl francovky. Nanesete na vlasy po celé délce a pořádně
promastíte. Jde o to, aby se tato emulze dostala úplně všude, jak na vlasy, tak na kůži
hlavy. Když máte, zabalíte do igelitu. Buď obalíte potravinovou folií, nebo dáte případně
na vlasy čistý pytlík do koše a ještě obalíte folií. A takto zabalené necháte působit 45
minut. Poté sundáte a umyjete dítěti hlavu běžným způsobem. Nutno opakovat
několikrát, tak 3-4 krát. Tímto způsobem se zbavíte všech živých vší. Bohužel na hnídy
tento postup nepůsobí. Hnídy se musí buď vybrat, nebo spálit žehličkou na vlasy. Tuto
kúru je doporučeno udělat preventivně najednou celé rodině, včetně dospělých členů,
bez ohledu na to, zda se u nich vši objevily nebo ne.
Pro informaci uvádíme údaje ohledně životního cyklu vší. Dospělá veš žije zhruba 30 dní
a naklade zhruba 50 - 150 hníd. Z hnídy se veš vylíhne za 7 - 10 dní. Když se vylíhne, je
velmi malá a průhledná. Takže je téměř nemožné ji v hlavě najít. Tato vylíhlá veš se
nazývá nymfa. Důležité je, že tato nymfa neklade nové hnídy. A trvá zhruba 7 - 10 dní,
než dospěje a začne klást hnídy. Takže pokud se bude výše uvedená kúra opravdu
důsledně opakovat po 7 dnech, zbaví se dítě všech živých vší a nebudou se již
objevovat nové hnídy. Opakování se musí udělat několikrát. Opravdu nestačí udělat
to jednou a dost. A ještě je důležité vědět, že veš mimo hlavu žije 24 hodin. Po této
době se dehydratuje a ztrácí schopnost se pohybovat. Neméně důležité je po každé kúře
vyměnit všechny ručníky, vyprat hřebeny, převléci si oblečení, které máte na sobě.
Vyměnit čepice, případně je nechat v izolaci 24 hodin a více. A to samé platí pro
lůžkoviny.
Žádáme všechny rodiče, aby, pokud vši nebo hnídy v hlavě svého potomka zjistí,
opravdu důsledně dodrželi odvšivovací postupy. Jen tak se můžeme tohoto problému
zbavit. A ještě pro rodiče, kteří si chtějí přečíst více, připojujeme stránky z internetu:
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-se-zbavit-vsi-s-chemii-nepochodite

