LUSLÄSNING
FÖR DIG SOM VILL UNDVIKA LÖSS

Löss har gäckat oss i alla tider. Till exempel hade människorna i det
gamla Egypten så stora problem med krypen att de rakade av sig allt
hår och använde peruk istället. Idag finns det tack och lov betydligt
smidigare sätt att bli av med löss.
Fullvuxen lus

Glöm inte att kontakta
skolsköterskan eller
ansvarig pedagog om
jag kommit på besök!

Livstiden är
2–3 månader.
Honan lägger
upp till tio ägg
per dag.

10–12
dagar
senare
Lusens livscykel

Nymf
Ägg
7–10 dagar senare

FÖREBYGG SPRIDNING
För att undvika att smittan sprids är det
viktigt att alla som varit i kontakt med den
drabbade informeras och kontrolleras samtidigt. Detta gäller såväl klasskamrater och
lärare som familjemedlemmar och andra
bekanta. Om detta inte görs kan lössen
fortsätta att gå runt, runt, runt…
Det är onödigt.
Tips! Ha lusmedel hemma. På så vis är du
förberedd den dag lusen kommer på besök.

2.	Är en insekt. Den har sex ben
men saknar vingar.
3.	Kan inte hoppa eller flyga men
kryper snabbt.
4.	Livnär sig på människoblod och
äter flera gånger om dagen.

– en räddare i nöden

– välj medicintekniska lusmedel
Medicintekniskt lusmedel betyder att det
kväver eller torkar ut lössen istället för att
döda dem med hjälp av giftiga insektsmedel.
På senare år har det visat sig att en del löss
utvecklat resistens (motståndskraft) mot
läkemedel innehållande just insektsmedel.
Medicintekniska lusmedel ger inte upphov
till resistens. Dessutom är de snällare mot
både oss människor och mot naturen.

SMITTAR
FRÅN
HUVUD TILL
HUVUD

1.	Är 3 –4 mm lång som vuxen,
ungefär som ett sesamfrö.

5.	Kan inte överleva mer än ett
dygn utanför håret.

LUSKAMMEN

UNDVIK RESISTENS

Fakta om huvudlusen
(Pediculus humanus capitis)

Att luskamma är viktigt, både när det
gäller att upptäcka lussmitta, ta bort döda
löss och bekräfta att en avlusning verkligen
fungerat. Gör det gärna över ett vitt papper,
så är det ännu lättare att upptäcka eventuella snyltgäster.

Ingenting att
skämmas öve
r!
Löss är ett van
ligt
förekommande
problem
i Sverige och h
ar
ingenting med
dålig
hygien att göra
.
Löss lever i hårbotten
på människor. Det
krävs att man är väldigt
nära varandra för att lusen
ska vilja lämna sin varma
boning och söka sig nya
jaktmarker.

PARANIX SENSITIVE
En behandling räcker

•
•
•
•

Gör håret mjukt och lättkammat
Lämpligt för långt hår
Milt för hår och hårbotten
Luskam medföljer

PARANIX SCHAMPOO
Lika lätt som att tvätta håret

•
•
•
•

Effektiv på 10 minuter
Ett av de enklaste och snabbaste
sätten att bli av med lössen
Med god doft
Luskam medföljer

PARANIX SPRAY
Lätt att applicera med
sprayfunktion
•
•
•
•

Effektiv vid en behandling
Doftfri
Verkar på 15 min
Luskam medföljer
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