WSZAWICA
ROZPOZNANIE

LECZENIE

PROFILAKTYKA

Prezentacja dla farmaceutów opracowana w oparciu
o najnowsze dane dotyczące postępowania z wszawicą głowy.
Celem prezentacji jest przekazanie niezbędnych informacji na temat
wszawicy, które mogą być pomocne w udzieleniu porad lub zaleceń
zgodnych z najnowszą wiedzą i najlepszą praktyką.

ROZPOZNANIE

Wszy?
Wykluczone.
Wszawica
... to choroba pasożytnicza
powodowana przez wesz
głowową.

Wesz głowowa

• Wesz głowowa (Pediculus

humanus capitis) charakteryzuje
się spłaszczonym tułowiem,
posiadaniem sześciu odnóży,
kolorem ciała od brudnobiałego do
szarego.

• Wszy głowowe żyją wyłącznie

na owłosionej skórze głowy
człowieka i żywią się tylko jego
krwią. Bez kontaktu z ludzką krwią
wesz może przeżyć ok. 48 godzin.

• Wszy głowowe rozprzestrzeniają

się wyłącznie przez bezpośredni
kontakt, nie posiadają zdolności do
skakania czy latania.

• W zależności od stadium cyklu

życiowego wielkość wszy waha
się od wielkości główki szpilki do
wielkości ziarna sezamu. Dorosła
samica osiąga długość 2,4-4,7 mm,
samiec jest mniejszy i mierzy 2-3
mm.

• Pełen cykl życiowy wszy od jaja

poprzez trzy formy larwalne do
postaci dorosłej trwa ok. 30 dni.

Rozmiar wszy głowowej
na różnych etapach jej rozwoju
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• Jest jedną z najczęstszych chorób
• W ok. 10 dniu po zapłodnieniu

samica wszy zaczyna składać jaja,
które są mocno przytwierdzone
do łodygi włosa. Jaja wszy
mają zabarwienie odpowiednie
do koloru włosów gospodarza.
W trakcie swojego życia samica
złoży od 50 do 150 jaj.

• Jaja wszy znajdują się blisko skóry

głowy i są półprzezroczyste, przez
co trudno je zauważyć.

• W ciągu 6-7 dni z jajeczek wylęgają
się larwy (nimfy), które po ok. 10
dniach przekształcają się w dorosłe
osobniki, zdolne do dalszego
rozmnażania.
• Młode wszy (larwy) są

pasożytniczych; może dotknąć
każdego człowieka, niezależnie od
warunków socjoekonomicznych,
w których żyje.

• Najczęściej pasożyt występuje

u dzieci w wieku 2-12 lat,
głównie ze względu na łatwość
rozprzestrzeniania się (bezpośredni
kontakt między rówieśnikami
w przedszkolu, szkole, podczas
obozów, kolonii i zajęć
sportowych).
Szacuje się, że w Polsce wszawica
dotyka około 50% dzieci w wieku
szkolnym*.

• Nie wykazano zależności częstości

występowania wszawicy od
długości włosów oraz częstości ich
mycia.

• Z uwagi na brak zdolności wszy

do skakania, główną drogą
rozprzestrzeniania się jest
bezpośredni kontakt z głową
osoby zarażonej wszawicą.
Istnieje możliwość pośredniego
przeniesienia wszy poprzez np.
używanie tego samego nakrycia
głowy, grzebienia oraz szczotki.

• Najbardziej typowym objawem

• Dojrzałe formy wszy żerują głównie

obecności wszy głowowych jest
świąd i przymus drapania się. Nie
jest to jednak objaw, który zawsze
towarzyszy obecności pasożyta
– w wielu przypadkach świąd
nie występuje pomimo obecności
wszy.

• Gnidy to puste skorupy jaj, które

Od momentu zarażenia do
pojawienia się objawów może
upłynąć nawet do 3 tygodni.

przezroczyste, ale szybko zmieniają
kolor na szarobrązowy po
pierwszym pobraniu krwi ze skóry
głowy gospodarza.
w okolicy skóry owłosionej głowy,
w obrębie brwi oraz rzęs.

zostają przyklejone do łodygi włosa
po ich opuszczeniu przez larwy; są
trudne do usunięcia.

• Obecność pasożyta jest przyczyną

powstania dużego dyskomfortu, ale
rzadko wszy stają się bezpośrednim
zagrożeniem dla zdrowia.

* PAP 2015
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Rola rodzica w walce z wszawicą

Jak sprawdzić włosy pod kątem obecności wszy?

• Zarażenie wszawicą rodzi poczucie

• Rozpoznanie wszawicy może być

wstydu i zażenowania, jednak jako
stały element życia szkolnego nie
powinno być powodem do paniki.

• Wdrożenie odpowiedniego

postępowania (leczenie
i profilaktyka) pozwala w prosty
i szybki sposób pozbyć się
wszawicy.

• Rodzicom doradza się zachowanie
spokoju oraz podjęcie
natychmiastowego leczenia.

To rodzice lub opiekunowie
odgrywają podstawową rolę
w rozpoznaniu i leczeniu
wszawicy.

trudne, ponieważ wszy i larwy są
trudno dostrzegalne. Miejsce ich
najczęstszego bytowania to skóra
w okolicy za uszami i ciemieniowo-potyliczna część głowy.

• Typowym objawem wszawicy jest

świąd skóry głowy oraz pojawienie
się czerwonych plamek na skórze
w miejscach występowania
wszy. Jako konsekwencja świądu
i drapania się mogą powstawać
na skórze drobne ranki i zadrapania
(przeczosy).

• Obecność wszy głowowych nie

zawsze wywołuje świąd skóry
głowy, czasami objaw ten rozwija
się dopiero po miesiącu lub później
od zarażenia się pasożytem.

• Standardem w rozpoznawaniu

wszawicy jest znalezienie żywego,
poruszającego się osobnika
(wszy).

• Obecność gnid nie musi świadczyć
o obecności wszy głowowych.
Gnidy bowiem mogą pozostać
na włosach przez bardzo długi
czas po zakończeniu procesu
skutecznego leczenia.

• Rodzice powinni regularnie

sprawdzać włosy dzieci, najlepiej
raz w tygodniu.

• Sprawdzanie głowy pod kątem

obecności wszy najlepiej
wykonywać gęstym grzebieniem
(odległość między pojedynczymi
zębami maks. 0,3 mm) w białym
kolorze, dzięki czemu wszy będą
lepiej widoczne. Bardzo ważne jest
zapewnienie dobrego oświetlenia.

• Sprawdzanie głowy

z wykorzystaniem grzebienia
łatwiej jest wykonywać, kiedy
włosy są mokre (po umyciu) lub
bezpośrednio po zastosowaniu
odżywki.

• Sprawdzanie włosów pod kątem

obecności wszy należy traktować
jako rutynową czynność, mającą na
celu utrzymanie właściwej higieny
osobistej, podobnie jak np. mycie
zębów i włosów.
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Różne metody leczenia wszawicy

Leczenie bez zastosowania środków owadobójczych

Istnieją CZTERY podstawowe metody leczenia wszawicy:

Skuteczną i bezpieczną alternatywą dla środków owadobójczych są
substancje, które dzięki oddziaływaniu fizycznemu na wszy głowowe
pozwalają przeprowadzić skuteczne leczenie bez ryzyka rozwoju oporności.

• Zastosowanie pestycydów (środki
owadobójcze)

• Zastosowanie innych środków
chemicznych (nie będących
środkami owadobójczymi)

• Mechaniczne usuwanie wszy

(czesanie grzebieniem na mokro
z użyciem odżywki)

• Inne alternatywne metody
leczenia

Odporność na środki owadobójcze
Leczenie wszawicy z zastosowaniem pestycydów takich jak np.
permetryna, polega na bezpośrednim zatruwaniu wszy. Istnieją jednak
potwierdzone naukowo dowody, że preparaty te charakteryzują się
ograniczoną skutecznością w leczeniu wszawicy, powodując dodatkowo,
że populacja wszy głowowych rozwinęła i wciąż rozwija oporność na
niektóre środki chemiczne.

Dimetikon

• Środek o potwierdzonej klinicznie skuteczności.
• Dimetikon (olej silikonowy) poprzez oddziaływanie fizyczne (pokrywa
szczelną warstwą jaja wszy oraz chitynową powierzchnię ciała wszy),
powoduje zaburzenie gospodarki wodnej i zahamowanie wymiany
gazowej wszy oraz ich jaj.

• Dimetikon jest skuteczną i bezpieczną alternatywą dla produktów
zawierających tradycyjne środki owadobójcze.

Oktanodiol (Activdiol®)
Skuteczne metody leczenia

• Badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność oktanodiolu

Decydując o wyborze odpowiedniej metody leczenia wszawicy u dzieci,
należy uwzględnić:

• Oktanodiol powoduje usunięcie woskowej warstwy pokrywającej

• Stosowane wcześniej chemiczne
metody leczenia oraz rozwijający
się problem rozwoju oporności
wszy na te produkty (np. środki
owadobójcze).
• Występowanie przeciwwskazań,

w tym: astmy, chorób skóry i alergii.

• Wiek dziecka, ponieważ

niektóre metody leczenia są
przeciwwskazane u dzieci poniżej
danego wieku.

w eliminacji zarówno wszy, jak i jaj.

powierzchnię wszy, dzięki czemu wesz traci wodę i ginie
z odwodnienia.

• 1% oktanodiol można stosować również jako profilaktykę w celu
zapobiegania rozwoju wszawicy.
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Nowoczesna linia preparatów do leczenia i profilaktyki wszawicy
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Hedrin ROZTWÓR

Hedrin RAZ

Hedrin KOMFORT

Hedrin OCHRONA

Postać

płyn (50 ml i 100 ml)

żel w sprayu (60 ml)

pianka (100 ml)

odżywka do włosów w sprayu (120 ml)

Składniki
aktywne

4% Dimetikon® + Cyklometikon®

4% Dimetikon® + Penetrol®

Activdiol® (Octanodiol)

Activdiol® + Dimetikon®

Opis
działania

Składniki preparatu otaczają
szczelną warstwą wszy i ich jaja,
zaburzając gospodarkę
wodno-gazową pasożytów
powodując ich obumarcie.

Składniki preparatu otaczają szczelną
warstwą wszy i ich jaja, powodując
zaburzenie gospodarki wodno-gazowej
pasożytów powodując ich obumarcie.
Penetrol® ułatwia penetrację Dimetikonu®,
skutecznie niszcząc wszy
i ich jaja oraz usuwając gnidy.

Innowacyjny aktywny składnik
preparatu powoduje usunięcie woskowej
warstwy pokrywającej powierzchnię
wszy, dzięki czemu wesz traci wodę
i ginie z odwodnienia.

Aktywne składniki preparatu
o potwierdzonym klinicznie działaniu
ochronnym skutecznie zabezpieczają przed
rozwojem wszawicy. Przerywając cykl
życiowy wszy, zapobiegają ich dalszemu
rozwojowi i rozprzestrzenianiu się.

Pozostawić preparat 1 godz.
na włosach, następnie umyć
szamponem i spłukać. Kurację
powtórzyć po 7 dniach.

Pozostawić preparat 15 minut
na włosach, następnie umyć szamponem
i spłukać wodą.
Nie ma potrzeby powtarzania kuracji.

Pozostawić na włosach na min. 8 godz.
(można stosować na noc), następnie
umyć szamponem i spłukać wodą.
Powtórzyć kurację po 7 dniach.

Stosować regularnie w ramach normalnej
higieny, co najmniej 2 razy w tygodniu
na mokre lub suche włosy i nie spłukiwać.
Można stosować po każdym umyciu włosów.

Dla dzieci od 6 miesiąca życia
i osób dorosłych. Produkt może
być stosowany przez kobiety
ciężarne i karmiące.

Dla dzieci od 6 miesiąca życia i osób
dorosłych. Produkt może być stosowany
przez kobiety ciężarne i karmiące.

Dla dzieci od 6 miesiąca życia i osób
dorosłych. Produkt może być stosowany
przez astmatyków, kobiety ciężarne
i karmiące.

Dla dzieci od 6. miesiąca życia
i osób dorosłych.

Pełna kuracja (2 aplikacje)

Pełna kuracja 60 ml

Pełna kuracja (2 aplikacje) 100 ml

Opakowanie zawiera 120 ml:

Czas
kuracji

Dla kogo

Opakowanie

50 ml

100 ml
lub

dla 1 osoby
o krótkich
włosach

dla 2 osób
o krótkich
włosach

dla 1 osoby
o długich,
gęstych włosach

lub
dla 4 osób o krótkich
włosach

dla 2 osób o długich,
gęstych włosach

lub
dla 2 osób o krótkich
włosach

dla 1 osoby o długich,
gęstych włosach

•n
 a mokre włosy: wysuszyć włosy
ręcznikiem, rozprowadzić spray
i rozczesać włosy grzebieniem;
•n
 a suche włosy: spryskać włosy
i rozczesać grzebieniem, nie spłukiwać.
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Linia preparatów Hedrin

Warunki skutecznego leczenia

– nr 1 w Europie

• Leczenie należy zastosować

wysoka skuteczność
(potwierdzona badaniami klinicznymi 1)
wysokie bezpieczeństwo
(bez pestycydów: brak działania
toksycznego i ryzyka rozwoju oporności)
wygoda stosowania
(łatwa, szybka aplikacja i działanie,
bez konieczności wyczesywania)
nr 1 w Europie
(wśród preparatów na wszawicę 2)

tylko w przypadku potwierdzenia
obecności żywych wszy, nigdy zaś
„na wszelki wypadek”.

• Należy postępować zgodnie

• Nie należy dopuścić do kontaktu
emulsji z oczami lub twarzą
– należy stosować z dala od
płomieni, kuchenki, papierosów
i innych źródeł ciepła.

z instrukcjami producenta
i pozostawić preparat na głowie
nie krócej i nie dłużej niż jest to
zalecane.
Ze względu na cykl życiowy wszy, w większości przypadków leczenie
musi zostać powtórzone 7 dni po pierwszym zastosowaniu, w celu
wyeliminowania wszystkich jaj i larw, które wylęgły się od czasu
zastosowania pierwszego zabiegu.
Przeglądanie głowy powinno powtórzyć się kilka dni po leczeniu w celu
upewnienia się, czy leczenie było skuteczne.

LECZENIE

PROFILAKTYKA

Niepowodzenie leczenia czy ponowne zarażenie?

Ochrona przed wszami głowowymi

Jeżeli po zastosowaniu odpowiednich środków problem wszawicy nie ustąpił,
należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

W Polsce nie istnieje obowiązek profilaktycznego, okresowego sprawdzania
głów dzieci przez personel medyczny w przedszkolach i szkołach, co utrudnia
wychwycenie ognisk wszawicy oraz wdrożenie działań profilaktycznych
i leczniczych. Dodatkowo wszawica nie znajduje się w obecnym wykazie
chorób zakaźnych, co oznacza, że przypadki wszawicy nie są objęte zakresem
działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stąd ciężar profilaktyki i leczenia
wszawicy został przesunięty na rodziców dzieci i/lub ich opiekunów.

• Czy przed zastosowaniem leczenia

miało miejsce faktyczne zarażenie?

• Czy obecnie ma miejsce aktywne
zarażenie?

• Czy zastosowano drugą serię

leczenia (jeżeli została ona
zalecona w ulotce załączonej do
opakowania)?

• Czy wykryte wszy są tymi, które

wykluły się po zastosowaniu
leczenia? W takim wypadku
wszystkie wykryte wszy powinny
mieć postać larw mniejszych niż
3 mm.

• Czy pierwsze leczenie zwalczające

wszy nie powiodło się? Jeżeli
było nieskuteczne – dlaczego?
Przyczyną może być zastosowanie
niewystarczającej ilości emulsji,
jej niewłaściwe nałożenie
lub problemy z opornością
w przypadku leczenia pestycydami.

• Czy jest możliwe, że pierwsze

zarażenie zostało zwalczone,
jednak wystąpiło ponowne
zarażenie? Wszystkie wykryte wszy
stanowią prawdopodobnie młode,
dorosłe osobniki, o wielkości od 3
do 4 mm.

innych problemów skórnych,
takich jak wypryski lub liszajec,

• inne choroby współistniejące,

w tym łupież, mylony z wszami
głowowymi,

czystości włosów i skóry głowy dzieci (każdorazowo po powrocie dziecka
z wakacji lub w okresie uczęszczania do szkoły, przedszkola).

• Należy wyrobić u dzieci zachowania higieniczne oraz prawidłowe nawyki
korzystania z rzeczy osobistych takich jak: nakrycia głowy, grzebienie,
spinki do włosów.

• W przypadku stwierdzenia u dziecka wszy (nie zaleca się opuszczania

przez nie zajęć szkolnych) powinno się zastosować leczenie oraz dążyć do
wyeliminowania bliskich kontaktów głowy danego dziecka z innymi dziećmi.

• Istnieje wiele domowych sposobów w zapobieganiu wystąpienia wszawicy,

W niektórych przypadkach rodzice mogą zastosować leczenie
w rzekomych przypadkach występowania wszawicy, gdzie brak jest
aktywnego zarażenia, a jedynie występują podobne objawy, które zostały
wywołane innymi czynnikami: dzic

• swędząca skóra głowy z powodu

• Skutecznym sposobem profilaktyki wszawicy jest edukacja i stała kontrola

• świąd psychogenny,
• wyleczona wszawica

z występującymi wciąż gnidami,

• wyleczona wszawica

z utrzymującym się świądem.
cwszawicy.
Rodzicom, u których dzieci występuje nawracające zarażenie, należy
zalecić stosowanie produktu ochronnego przeciwko wszom głowowym
o udowodnionym działaniu klinicznym (np. Hedrin OCHRONA). dzic

jednak brak jest wystarczających dowodów potwierdzających ich
skuteczność.

• Obecnie dostępna jest specjalna odżywka w sprayu do nakładania na

suche lub mokre włosy (bez spłukiwania) zawierająca 1% oktanodiol oraz
dimetikon (Hedrin OCHRONA), o udowodnionym działaniu ochronnym,
zabezpieczająca przed rozwojem wszawicy. Działanie odżywki polega na
przerwaniu cyklu życiowego wszy głowowych, zapobieganiu ich dalszemu
rozmnażaniu i migracji.
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Rekomendacje dla rodziców i opiekunów

SPRAWDŹ

PROFILATYKA

• Sprawdzaj włosy dziecka przynajmniej raz w tygodniu.

• Upewnij się, czy po 2-3 dniach od leczenia na skórze i włosach głowy nie

• Stosuj odpowiedni grzebień do wykrywania wszy (kolor biały, odległość
między zębami < 0,3 mm).

• W przypadku wykrycia wszy głowowych:

– skonsultuj się z farmaceutą w celu uzyskania porady dotyczącej leczenia,
– sprawdź włosy wszystkich członków rodziny (również własne),
–w
 przypadku bezpośredniego kontaktu poproś bliską rodzinę i przyjaciół
o sprawdzenie się pod kątem obecności wszy.

ZASTOSUJ LECZENIE

• Stosuj leczenie wyłącznie w przypadku wykrycia żywych wszy.
• Stosuj metody leczenia, których skuteczność jest udowodniona klinicznie,

najlepiej środki o działaniu fizycznym – małe prawdopodobieństwo rozwoju
przez wszy oporności (np. dimetikon lub oktanodiol).

• Stosuj preparaty lecznicze przez zalecany czas – pozostawianie ich na
dłużej, niż jest to zalecane, nie zwiększy ich efektywności.

• Zaleca się oczyszczenie przedmiotów codziennego użytku mających
kontakt z włosami np. wypranie pościeli, ręczników, czapek, szalików
w odpowiedniej temp. (>60°C).

występują wszy.

• Jeżeli zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania zaleca się powtórzenie

leczenia, należy to zrobić siedem dni po pierwszym zastosowaniu w celu
zabicia wszy, które przez ten czas mogły wykluć się z jaj.

• Regularnie sprawdzaj włosy pod kątem wszy głowowych co siedem dni.
• Regularne stosowanie odżywki bez spłukiwania w sprayu o udowodnionym
klinicznie działaniu ochronnym przeciwko zarażeniu wszami głowowymi
pomoże uniknąć ryzyka przyszłych nawrotów wszawicy.
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Wszy mogą
przeskoczyć z jednej
głowy na drugą.

Wszy nie potrafią skakać ani
pływać! Do zarażenia dochodzi
jedynie poprzez bezpośredni
kontakt z głową osoby zarażonej
lub jej rzeczami osobistymi
(np. grzebieniem, nakryciem
głowy, ręcznikiem, ozdobami do włosów).

Wszy przenoszą
choroby.

Wszy nie przenoszą chorób, jednak uporczywe
drapanie może powodować pojawienie się małych
ranek na skórze, które mogą ulec nadkażeniu
(grzybica lub zapalenie mieszków włosowych).

Zwierzęta domowe
przenoszą wszawicę.

Wszy głowowe są pasożytami ludzkimi – żywią się
ludzką krwią, stąd zwierzęta domowe nie mogą być
źródłem zarażenia.

Wszawica wynika
z braku higieny albo
biedy.

Problem wszawicy może dotyczyć wszystkich dzieci.
Wszy „nie zwracają uwagi” na status społeczny
żywiciela ani jego zamiłowanie do higieny. Wystarczy,
że dzieci chodzą do tej samej szkoły czy przedszkola.

Wszy mogą przeżyć
długi czas, ukryte
np. w ubraniach albo
na pościeli.

Wszy żywią się ludzką krwią i nie mogą przeżyć
dłużej niż do 2 dni bez swojego żywiciela. Jeśli
jednak u dziecka wystąpiła wszawica, należy uprać
lub umyć wszystkie rzeczy, które mogły mieć kontakt
z zarażoną głową (czapki, ręczniki, pościel, zabawki,
grzebienie, ozdoby do włosów) oraz dokładnie
odkurzyć tekstylne powierzchnie w mieszkaniu.
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