
Wesz głowowa i jej zwalczanie za
pomocą GOLDGEIST® FORTE
Tryb życia i odżywianie
Wesz głowowa jest owadem bezskrzydłym, który jako pasożyt występuje jedynie u
człowieka, tam zaś prawie wyłącznie na skórze głowy, wybierając przede wszystkim
okolice skroni, uszu i karku, ale także brwi i owło sione części twarzy.
Odnóża wszy zbudowane są jako organy chwytne przeznaczone do  wspinania się
po włosach. Bardzo odporny na nacisk korpus znosi obciążenie do 1 kg.
Za pomocą żądła wesz 2 - 3 razy dziennie wysysa ze skóry głowy łącznie kilka
 miligramów krwi. Całkowicie napełniona krwią wesz, która normalnie jest szara,
przybiera wtedy kolor czerwonobrązowy do czerwonego.
Bez świeżej ludzkiej krwi jest w stanie przeżyć jedynie kilka dni, w temperaturze
35 °C jeden dzień, przy 25 - 30 °C dwa dni, przy 10 - 20 °C nawet 7 dni. Jeszcze po
5 dniach głodówki wesz może złożyć jajeczka, z których wylęgają się larwy.

Rozwój
Optymalna dla wszy jest panująca na skórze głowy temperatura  wynosząca około
28 °C. Przy temperaturach około 22 °C rozwój ulega spowolnieniu, przy 10 °C
 prawie całkowicie ustaje. W temperaturze poniżej 12 °C składanie jajeczek nie jest
możliwe. Samica wszy przykleja jajeczka (gnidy) w formie sznureczka pereł za
pomocą bardzo odpornej wydzieliny klejącej najczęściej do podstawy włosa. 
Gnid nie można  ściągnąć ani wypłukać wodą.
81⁄2 dni po złożeniu jajeczek wykluwa się larwa. W ciągu kolejnych 81⁄2 dni
 przechodzi ona 3 stadia rozwoju. 1- 2 dni po trzecim linieniu samce i samice wszy
głowowej osiągają dojrzałość płciową, tak że po około 3 tygodniach od złożenia jaj
może pojawić się nowe pokolenie
Długość życia samca wynosi około 15 dni, zaś samicy ok. 30 - 35 dni. W tym czasie
zapłodniona samica składa dziennie do 4, łącznie zaś około 100 jajeczek. 

Przenoszenie 
W przypadku bliskiego kontaktu wszy przechodzą z głowy na głowę. Przenoszenie
może jednak również następować za pośrednictwem  nakry cia głowy oraz wskutek
wspólnego używania poduszek, koców, grzebieni i szczotek do włosów.
Wszy mogą także przechodzić z zajętych przez pasożyty czapek, ka peluszy i
innych części garderoby na inne wiszące w bezpośredniej bliskości, np. w szkołach
bądź wspólnych pomieszczeniach mieszkalnych.

Wszawica (Pediculosis capitis)
W początkowym stadium schorzenia wszy są prawie niewidoczne. Wy c zuwalne są
jedynie ich ukąszenia. Wnikające do skóry podczas wysysania krwi wydzieliny
 ślinianki powodują silne swędzenie. Na wszawicę wskazują rany drapane w okolicy
skroni, uszu i karku. Do ran mogą wniknąć zarazki ropotwórcze i brud.
Następstwem są wy sypki skórne oraz obrzmiałe węzły chłonne. W przypadku
zaniedbania włosy, wydzielina skórna i ropa mogą ulec sfilcowaniu i przybrać
formę wydzielającego brzydki zapach warkocza (kołtuna), w którym masowo
gnieżdżą się wszy.

Zwalczanie za pomocą GOLDGEIST®FORTE
Wyniki naszych prac badawczo-rozwojowych
 umożliwiają szybkie zwalczanie wszy. Podczas leczenia
ważne jest, by poza wszami i ich larwami niszczyć także
szczególnie odporne gnidy, zapobiegając tym samym
ponownemu wykluwaniu się larw. W przeciwnym
 wypadku konieczne byłoby dodatkowe leczenie. 
Unikać należy również no wych infekcji. Dlatego należy
równocześnie zbadać również wszystkie osoby, 
z którymi pacjent ma kontakt (rodzina, przyjaciele), 
i w razie potrzeby podjąć równoległe leczenie.

GOLDGEIST®FORTE szybko zabija wszy. Zwalczanie
jest  proste i przyjemne; jednorazowe zastosowanie

 powoduje zniszczenie wszy, ich larw, a przede wszystkim również gnid.

GOLDGEIST®FORTE łączy w sobie niezawodność szybko działającego środka
owadobójczego o działaniu kontaktowym z pielęgnacyjnymi właściwościami
 szamponu do włosów. Włosy nasączane są gruntownie płynem o przyjemnym
zapachu.

Kontakt ze środkiem GOLDGEIST®FORTE powoduje natychmiastowy paraliż wszy
i larw. Po 30 - 45 min. następuje na ogół ich całkowite zniszczenie względnie nieod-
wracalne uszkodzenie – dotyczy to również gnid.

Następnie włosy spłukuje się obficie jak w przypadku zwykłego mycia i rozczesuje
grzebieniem do usuwania gnid. Aby zapobiec ponownemu zakażeniu, zaleca się
dokładne czyszczenie grzebieni i szczotek do włosów. Należy zawsze używać
własnego grzebienia. Ręczniki, bieliznę i pościel należy zmienić i wyprać w
 temperaturze 60 °C. Wszy znajdujące się w nienadającej się do prania odzieży
wierzchniej można zniszczyć pozbawiając je pokarmu. W tym celu odzież należy
przez 2 tygodnie przechowywać w szczelnie zamkniętym plastikowym worku w
możliwie wysokiej temperaturze. Znajdujące się na odzieży, perukach i innych
drob nych przedmiotach wszy można również niszczyć za pomocą powietrza o
temperaturze 45 °C, oddziałując na nie przez 60 minut. Alternatywnie przedmioty
te (odzież, koce, zabawki) zamknąć szczelnie w worku i przechowywać przez 2 dni
w zamrażarce w temperaturze –10 °C do –15 °C. Wykładziny dywanowe,
 tapicerowane meble, siedzenia samochodowe, oparcia głowy itd. oczyścić
 dokładnie z włosów za po mo cą odkurzacza.
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GOLDGEIST®FORTE 0,3 g/100 ml 
roztwór do stosowania na skórę. 
Substancja czynna: wyciąg z pyretrum.

Do szybkiego i dokładnego niszczenia
wszy (głowowych, łonowych, odzieżo-
wych) oraz ich gnid. Zawiera chlorokrezol
oraz kompozycję zapachową zawierającą
alkohol benzylowy, aldehyd cynamonowy,
3-fenyloprop-2-en-1-ol, cytral, cytronelol,
d-limonen, farnezol, geraniol, 
7-hydroksy-3,7-dimetyloctanal, linalol i 
3-metylo-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-
2-en-1-ylo)but-3-en-2-on. 

Patrz ulotka dołączona do opakowania.
Przeznaczony do sprzedaży w aptekach.

Aby zapoznać się z ryzykiem i działaniami
ubocznymi, należy przeczytać ulotkę
dołączoną do opakowania lub zapytać 
lekarza bądź farmaceutę.

z pyretrum

Stan: grudzień 2020 r

s418/720480300/PL/11-21

Włosy z wszawicą i
jajeczkami (gnidami)

Jajeczka 
(0,8 x 0,3 mm) 
na włosie głowy

Stadia larwalne (od strony wierzchniej)
(0,8 -1,0 mm) (1,5 -1,8 mm) (2,0 - 2,2 mm)

Dorosła postać wszy głowowej
Samica od strony spodniej (2,6 - 3,1 mm) Samiec od strony wierzchniej (2,4 - 2,6 mm)


