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PIELĘGNIARKI OD WSZAWICY
Masowe weryfikacje w szkołach i przedszkolach
Profesjonalne usuwanie wszy w salonach i na wizytach domowych
Edukacja i szkolenia
Wszawica to powszechny problem. Okresowo dotyczy większości przedszkoli i szkół.
Może dotknąć każdego dziecka! Wszy nie biorą się z brudu!
Wszami zarażamy się niemal wyłącznie przez kontakt z włosami osoby zarażonej. Dlatego wszawica jest
najczęstsza u dzieci - w dużych skupiskach takich jak szkoły i przedszkola. Wszy nie mieszkają poza głowami.
Od dzieci zarażają się rodzice i opiekunowie - wszy mogą szybko opanować głowy wszystkich domowników.
Dorośli i osoby z krótkimi włosami też miewają wszy!
Żeby jak najwcześniej odkryć zarażenie konieczne jest regularne sprawdzanie włosów dziecka. To ważne
zwłaszcza, gdy w jego otoczeniu występuje wszawica.

MAMY z GŁOWY

Usuwamy wszy. Zawodowo.
Salony Profesjonalnego Usuwania Wszy
Lista lokalizacji na www.mamyzglowy.pl

tel. 793 370 937

wizyty@mamyzglowy.pl
MAMY z GŁOWY

Co robić, żeby nie zarazić się wszami?
Koniecznie związuj / zaplataj długie włosy u dziecka na
czas kontaktów z rówieśnikami. Ciasne fryzury blisko
głowy to najlepsza możliwa ochrona przed wszami!

Poinformuj o wszawicy znajomych rodziców. Zapytaj
o przeglądy włosów w szkole lub przedszkolu dziecka.
Pielęgniarki MAMY z GŁOWY mogą to zrobić.

Używaj preparatów odstraszających wszy do czasu
pozbycia się wszawicy z najbliższego otoczenia dziecka.

Choć szansa zarażenia się tą drogą jest znikoma, naucz
dziecko nie pożyczania grzebieni, szczotek czy czapek.

Regularnie sprawdzaj włosy dziecku, żeby jak najszybciej
stwierdzić ewentualne zarażenie.

Nie rezygnuj z przytulania! Nie ograniczaj dziecku
kontaktów z innymi dziećmi. W dzisiejszym świecie to
ważniejsze niż ryzyko złapania wszy!

Jak skutecznie zwalczyć wszy?
Możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów - MAMY
z GŁOWY to sieć salonów, w których pielęgniarki
zawodowo usuwają wszy dorosłym i dzieciom. Umów się
na zabieg w salonie, możesz też zamówić wizytę domową.
Wszelkie informacje, ceny i listę salonów znajdziesz na
www.mamyzglowy.pl.
Koniecznie sprawdź głowy wszystkich domowników
i innych osób żyjących blisko z osobą zarażoną. Poinformuj
kolegów i znajomych. To nie wstyd, robisz to dla nich i dla
siebie!
Wszy nie żyją długo poza głową człowieka, więc wbrew
powszechnym przekonaniom nie jest konieczne wielkie
sprzątanie domu.
Grzebienie, szczotki, akcesoria do włosów włóż w torebce
foliowej na noc do zamrażalnika. Albo porządnie umyj
i zalej wrzątkiem.
W domu odkurz tapicerowane meble albo wyczyść je
klejącą rolką do ubrań. Pamiętaj też o fotelikach i fotelach
samochodowych, którymi podróżował zarażony.
Dopóki wszawica nie zostanie zwalczona w środowisku
dziecka, koniecznie spinaj długie włosy. Rozważ używanie
preparatów odstraszających wszy.

Chcesz działać sam? Użyj preparatu silikonowego oraz
dokładne wyczesz wszy i gnidy metalowym gęstym
grzebieniem. Użycie preparatu likwiduje wyklute osobniki
i ułatwia wyczesywanie, a mechaniczne usunięcie
gnid przerywa zarażenie. Szczegółową videoinstrukcję
jak skutecznie wyczesać gnidy oraz profesjonalny
grzebień NitFree Terminator znajdziesz na stronie
www.grzebiennawszy.pl.
Poinformuj szkołę lub przedszkole Twojego dziecka.
W placówkach najlepszym rozwiązaniem jest otwarta
komunikacja i zorganizowanie przeglądu głów wszystkich
dzieci. Pielęgniarki MAMY z GŁOWY mogą przeprowadzić
taką akcję.
Zmień pościel zarażonej osoby (tylko poszewki!) Możesz
dla pewności wyprać ją w 60 stopniach, ale wystarczy
zwykłe pranie. Zmień również ręczniki.
Odłóż na 48 godzin używane ostatnio czapki. Pamiętaj
o kaskach! Możesz wyczyścić je odkurzaczem bądź
klejącą rolką do ubrań. Inne rzeczy, które trudno wyprać
(np. pluszaki) odłóż na 48 godzin lub włóż na noc do
zamrażalnika.
Jeśli usuwałeś wszy samodzielnie regularnie sprawdzaj
włosy po kuracji - najlepiej przez kilka najbliższych
tygodni. Upewnisz się, że zarażenie zostało skutecznie
przerwane, a co więcej zidentyfikujesz ewentualne
ponowne zarażenie.
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Najlepszy serwis informacyjny
w sieci www.grzebiennawszy.pl
Tam dostępny jest także
profesjonalny grzebień do
wyczesywania wszy i gnid
NitFree Terminator, którego
używają pielęgniarki w MAMY
z GŁOWY i inni zawodowcy na
całym świecie!
NitFree Terminator
profesjonalny grzebień na wszy i gnidy

