Lus
Til Forældre med børn i dagpleje, daginstitutioner, DUS og skoler.

Information omkring
lusebekæmpelse.
Lus og æg skal dræbes NU og HER for at undgå yderligere
formering og spredning i barnets omgangskreds. Dette er
forældres ansvar og opgave.
Hvis du fra dit barns skole/Dus/institution får besked om, at der er
konstateret lus i omgivelserne - eller måske hos dit barn:
















Skal du først se efter om der er levende lus til stede. Undersøg dit barns
hovedbund med en tættekam. Ikke bare een gang, men dagligt i mindst
14 dage, indtil "luseplagen" er drevet over.
Finder du lus på dit barn, skal hele husstanden ses efter. Brug en
tættekam. Lus er 1-2 mm lange, og æggene sidder fastkittet som små
perler på hårene.
Barnet og eventuelt andre i husstanden med lus skal straks behandles.
"Lusemidler" kan købes i håndkøb på Apoteket, hvor du også kan få råd
og vejledning i forebyggelse og behandling. af lus.
Læs vejledningen omhyggeligt, så du er sikker på korrekt anvendelse.
Behandlingen skal for eksempel gentages for at dræbe de lus, der evt.
bliver klækket fra æg, der overlevede første behandling.
Husk dagen efter behandling at undersøge om lusene er døde. Døde æg
kan sidde fast i håret i flere uger.
Alle i husstanden/omgangskredsen bør nøje kontrollere og kæmme håret
med en tættekam dagligt i 14 dage.
Kamme, børster, hårspænder og lignende lægges i sulfovand i et døgn
(almindeligt opvaskemiddel). Huer og anden hårbeklædning kommes i
fryseren i et døgn.
Hvis du på trods af korrekt brug af et lusemiddel, ikke kommer lusene til
livs, skal der behandles med et andet produkt. Spørg om det på
apoteket.
Orienter legekammerater, klasse, institution m.fl. så "plagen" behandles
hurtigt og ikke spredes.



Du er velkommen til at kontakte skolesundhedsplejersken og børneungelægerne for råd og vejledning i forebyggelsen af og behandlingen af
lus.

Et barn, der har fået konstateret lus kan møde i dagpleje, institution,
Dus eller skole når behandlingen er begyndt.

Et godt råd
Gør det til en vane at undersøge barnet for lus en gang om ugen hele
året.
Hvis alle forældre undersøger deres barn/deres børn én gang om ugen
(fredag/lørdag) med en tættekam og sørger for behandling ved
levende lus, vil skolen/Dus/institutionen være "lusefri" om mandagen.

For yderligere information henvises til "Vejledning om hovedlus" der
er lavet i et samarbejde mellem Statens Skadedyrslaboratorium,
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsministeriet.
http://www.dpil.dk/spomskad.htm#Oversigt_over_skadedyr
Når du er inde i oversigten over skadedyr, finder du "Hovedlus" og højreklikker på din mus.
Derefter gemmer du vejledningen ved at trykke på "Gem destination som.."

