
Läuse! – Was nun?

Magyar

Head lice! – And now?

Eyvah Bit! –  Şimdi ne  
yapacağız?

Uši! – Kaj pa zdaj?

Fejtetű! – Most mit tegyek?

Pidocchi! – E ora?

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes 
informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Stand: Februar 2018. 
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Fejtetű? Serkék? 
A NYDA® mindet eltünteti.

Serke a tetű lerakott tojása. Színük a fehér-
késtől a barnáig terjedhet, alakjuk azonos, 
méretük homokszemcsényi. A korpával 
ellentétben a serkék szilárdan a hajszálakra 
tapadnak.

Lárva a tetű fejlődésének korai stádiuma. 
 Szaporodásra még nem képes, és más szemé-
lyekre sem terjed át.

Korpa a serkétől a fehér színe és szabálytalan 
alakja különbözteti meg. Könnyen le lehet a 
hajszálakról húzni, nem tapad azokhoz.

A fejtetű - pl. a szúnyoghoz hasonlóan -, vérszívó. A nőstény fejtetű 
akár 30 napig is élhet. Ez idő alatt hozzávetőleg 300 tojást rak.

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn 
Tel.: 05354 5300-0, E-Mail: nyda@gebro.com, www.nyda.at

Fejtetű színe barnás, mérete a serkénél 
3-szor nagyobb (kb. szezámmag nagyságú). 
A fejtetű nem tud ugrani, sem repülni, csak 
a hajszálak közvetlen érintkezésekor egyik 
fejről a másikra átmászni.

Fejtetű, lárva és serke: 
Miben különböznek egymástól?

Kedves Szülők!

Ha az orvos fejtetűt talált a gyermekükön, az első és 
legfontosabb cél a tetű és a fejlődés különböző stádiumában 
levő serkéinek hatékony kiirtása. A fejtetű amúgy ártalmatlan, 
leszámítva a vele járó kellemetlen viszketési ingert. Ennyit 
megnyugtatásul.

Sok szülő számára kellemetlen, hogy „éppen” az ő gyermekénél 
állapítottak meg fejtetvességet. Ennek nem kell így lennie. 
A fejtetvesség kialakulása semmilyen módon sem hozható 
összefüggésbe az érintett személy környezetének tisztaságával. 
Még a legeslegtisztább lakásban élő legtisztább gyermekeknél is 
kialakulhat fejtetvesség.

Önök ezért semmiképpen se tegyenek maguknak, vagy akár 
gyermeküknek szemrehányást!

Leggyakrabban éppen azokat a gyermekeket érinti az egyik fejről 
a másikra vándorló fejtetvesség, akiknek a társaságát a többi 
gyerek leginkább keresi. Tekintsék hát a fejtetvességet annak – 
bár kissé szokatlan – bizonyítékaként, hogy gyermekük mennyire 
népszerű a többiek körében.

A NYDA® csapata 
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NYDA®

Fejtetű és serke eltávolítására 
szolgáló fésű

A megbízható diagnózis

1.   Kefélje ki alaposan a hajat. Egymás után 
válassza el a hajat, tincseket képezve.

2.    Fogja meg a NYDA® fejtetű és serke 
 eltávolítására szolgáló fésűt úgy, hogy a 
hajlított fogantyúja a fejével ellentétes 
irányba mutasson.

3.   A fésülést kezdje a fejbőrnél; egymás 
után, tincsről-tincsre haladva húzza a 
fésűt lassan a hajvégig.

4.   Minden fésülést követően ellenőrizze 
a fejtetvek és serkék jelenlétét a fésűn, 
majd tisztítsa le alaposan egy papírtörlő-
vel.

NYDA® 

Ez a fejtetvektől való megszabadulás 
megbízható módja

1.  Száraz hajon alkalmazza. Permetezze be a 
hajtövet alaposan NYDA® oldattal.

2.   Masszírozza be a NYDA® oldatot, és 
hagyja 1 órán át hatni. A használati 
utasításban megtalálhatja a művelet 
pontos leírását.

3.   1 óra elteltével fésülje át alaposan a hajat 
pl. a NYDA® fejtetű és serke eltávolítására  
szolgáló fésűvel a halott fejtetvek és 
lárvák  eltávolításához.

4.   Azt követően mossa meg a hajat a 
 megszokott samponnal.

8–10 nap múlva ellenőrizze a művelet sikerességét. Szükség   
szerint ismételje meg a műveletet a korábban bemutatott módon.
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A fejtetvesség a nem megfelelő higiénia következtében alakul ki.
Tévedés! A fejtetvességnek semmi köze a higiéniához. 
Még a mindennapos hajmosás sem véd a fejtetvesség 
 kialakulása ellen! Leggyakrabban éppen azokat a 
gyermekeket érinti az egyik fejről a másikra vándorló 

fejtetvesség, akiknek a társaságát a többi gyerek keresi. Ez a köz-
hely sajnos még napjainkban is azt eredményezi, hogy sok szülő 
titkolja  gyermeke fejtetvességét, és így időt és lehetőséget nyújt a 
tetveknek a szaporodásra és terjedésre.

A fejtetű betegséget terjeszt.
Tévedés! A mi környezetünkben a fejtetvek semmilyen 
betegséget sem terjesztenek. Jelenlétük kellemetlen, 
de ártalmatlan. Előfordulhat azonban, hogy a tetű 
fekáliája vagy nyála allergiás reakciót vált ki, illetve a 

vakarás  következtében megsérült fejbőrön fertőzés alakul ki, ami a 
későbbiekben nedvedző kiütés formájában jelentkezik.

A macskák és kutyák terjesztik a fejtetűt.
Tévedés! A fejtetű az emberi fejbőrre „specializálta” 
 magát, és kizárólag ott képes a túlélésre. Háziállatok 
nem terjesztik a fejtetvességet. A családban előforduló 
fejtetvesség semmi esetre sem indokolja a háziállatok 
kezelését.

A fejtetű kefén, fésűn, sapkán stb. keresztül terjed.
Igen, de csak ritkán! A fejtetű csak az emberi fejen 
 találja meg a számára ideális hőmérsékletet és táplá-
lékot. Az ideális környezeten kívül csak néhány napig 
képes túlélni.

Mit nem kell tenni?
–  A sálakat, plüssállatokat stb. műanyag tasakban vagy mélyhűtő-

ben tárolni
–  A kárpitozott bútorokat, padlóburkolatokat, autós üléseket és 

 fejtámaszokat kiporszívózni

Fejtetűvel kapcsolatos tények és tévhitek

NYDA® express
Családbarát dupla  
csomagolásban is kapható

1.   Száraz hajon alkalmazza. A hajtőtől 
kezdődően permetezze be az egész hajat 
alaposan a NYDA® express készítménnyel.

4.   Végül mossa meg a hajat a megszokott 
samponnal.

8–10 nap múlva ellenőrizze a művelet sikerességét. Szükség   
szerint ismételje meg a műveletet a korábban bemutatott módon.

2.   Masszírozza be a hajba a NYDA® express 
készítményt, amíg a teljes hajat bevonja, 
és hagyja hatni 10 percig. A használati 
utasításban megtalálja a művelet pontos 
leírását.

3.   A 10 perces hatóidő letelte után a hajat 
gondosan fésülje ki a tetűfésűvel, hogy 
eltávolítsa az elpusztult tetveket és 
lárvákat. 

Ez a fejtetvektől 
való  megszabadulás 
 megbízható módja
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