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Uši? Gnide?
S pripravkom NYDA® se jih znebite na enostaven 
način.

Dragi starši,

če zdravnik ugotovi, da ima vaš otrok naglavne uši, je 
učinkovit boj proti ušem in njihovim razvojnim stopnjam 
vaš prvi cilj. 
Ob tem so uši, če odmislimo moteče srbenje, nenevarne.
Toliko v informacijo, da vas vsaj malo pomirimo.

Mnoge starše je sram, da je uši dobil „ravno“ njihov otrok. 
A zato ni nobenega razloga. Uši niso povezane z osebno 
higieneo ali s higieno okolja, v katerem otrok živi. Tudi  najbolj 
čist otrok v bleščeče čistem stanovanju lahko dobi uši.

Nimate torej niti najmanjšega razloga, da bi si kaj očitali – še 
zlasti pa ne očitajte ničesar svojemu otroku!

Prav otroci, katerih bližino njihovi prijatelji pri igri najbolj 
iščejo, so najpogostejše žrtve uši, ki potujejo od glave do 
glave.
Torej lahko na uši gledate tudi kot na dokaz, čeprav nekoliko 
nenavaden, kako priljubljen je vaš otrok.

Vaša skupina NYDA® 
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Gnide so jajčeca, ki jih izležejo uši. So bele do 
rjavkaste barve, enakomerne oblike in velike 
približno toliko, kot zrno peska. Za razliko od 
prhljaja so gnide trdno prilepljene na lase.

Ličinke so zgodnja razvojna stopnja uši. Ne 
morejo se razmnoževati in ne prehajajo na 
glave drugih ljudi.

Prhljaj se od gnid razlikuje v tem, da je bele 
barve in neenakomerne oblike. Z las ga  zlahka 
odstranimo.

Uši – ravno tako kot na primer komarji – sodijo med krvosese. 
 Samica živi do 30 dni in v tem času izleže do 300 jajčec.

Uši so rjavkaste barve in približno 3x večje od 
gnide (približno tako velike kot zrno sezama). 
Uši ne znajo leteti in ne skačejo, samo ob 
 neposrednem stiku z lasmi lahko zlezejo na 
drugo lasišče.

Uši, ličinke in gnide:

V čem je razlika?
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NYDA® 
glavnik proti ušem in gnidam

Zanesljiva diagnoza

1.   Lase skrbno skrtačite. Razdelite jih na 
 posamezne pramene.

2.   NYDA® glavnik proti ušem in gnidam 
 primite v roke tako, da bo zaobljeni ročaj 
obrnjen stran od glave.

3.   Pričnite tik ob lasišču in pramen za prame-
nom počešite z glavnikom vse do lasnih 
konic.

4.   Po vsakem potegu z glavnikom preverite, 
če se na glavniku nahajajo uši ali gnide, in 
ga skrbno obrišite s papirnatim robčkom.
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NYDA®

tudi v dvojnem družinskem 
pakiranju 

Za zanesljivo odstranitev uši

1.  Pripravek se uporablja na suhih laseh. 
 Pripravek NYDA® temeljito razpršite po 
lasišču.

2.   Vtrite ga v lasišče in pustite delovati 1 uro. 
V navodilu za uporabo je postopek 
natančno prikazan.

3.   Po 1 uri delovanja pripravka lase skrbno 
razčešite, na primer z NYDA® glavnikom 
proti ušem in gnidam (na voljo v lekarnah) 
in tako odstranite mrtve uši in gnide.

4.   Lase potem umijte z običajnim šamponom.

Po 8–10 dneh preverite uspešnost postopka. Če je potrebno, 
 pripravek ponovno uporabite, kot je opisano zgoraj.
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Naglavne uši so znak pomanjkljive higiene!
Ni res! Uši nimajo nič skupnega s higieno. Tudi vsakod-
nevno pranje las ne ščiti pred ušmi! Najpogostejše 
žrtve pohoda uši z glave na glavo so priljubljeni otro-
ci,  katerih bližino prijatelji pri igri pogosto iščejo. Na 

žalost je takšno napačno prepričanje še vedno razlog za to, da starši 
zamolčijo, da ima njihov otrok uši, s čimer dajo ušem čas, da se 
razmnožijo.

Naglavne uši prenašajo bolezni!
Ni res! V naših zemljepisnih širinah naglavne uši ne 
prenašajo bolezni. Uši so sicer nadležne, a neškodljive. 
Res pa je, da lahko pride do alergijske reakcije na 
 njihove izločke ali slino, poškodbe kože, ki nastanejo s 

praskanjem, pa se lahko vnamejo in pogosto kažejo v obliki rosečih 
se izpuščajev.

Mačke in psi so prenašalci naglavnih uši!
Ni res! Naglavne uši so se specializirale za kožo na 
človeškem lasišču in preživijo samo tam – domače živali 
niso njihovi prenašalci. Res ni nobenega razloga, da bi 
ob napadu uši v družini morali zdraviti tudi hišne živali.

Naglavne uši se širijo preko krtač, glavnikov, kap in podobno.
Da, vendar redko! Samo na glavi najde uš idealne tem-
peraturne razmere in hrano. Izven tega zanjo idealne-
ga okolja lahko preživi le nekaj dni.

Kaj je odveč?
–  shranjevanje šalov, plišastih igračk in podobnega v plastičnih 

vrečkah ali v zamrzovalniku
–  sesanje oblazinjenega pohištva, tal, avtomobilskih sedežev in 

 naslonjal

Dejstva in zmote o ušeh
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Mit NYDA® – einfach weg.

Läuse? 
    Nissen?

www.nyda.at

Wirksamkeit geprüft

Rein physikalisches Wirkprinzip

Sehr gute Verträglichkeit

Über Wirkung und mögliche unerwünschte  Wirkungen  dieses Medizin-
produktes informieren  Gebrauchs anweisung, Arzt oder Apotheker.


