
SPOLEČNĚ S KONCEM PRÁZDNIN SE VE ŠKOLÁCH KAŽDOROČNĚ 
OPAKUJE PROBLÉM S NEPŘÍJEMNÝM CIZOPASNÍKEM. VEŠ DĚTSKÁ 
TRÁPÍ LIDSKÉ POKOLENÍ UŽ OD PRAVĚKU. PO NACHLAZENÍ JE 
TAKZVANÁ PEDIKULÓZA ZAVŠIVENÍ  DRUHOU NEJNAKAŽLIVĚJŠÍ 
NEMOCÍ. PROČ TOMU TAK JE? VŠI JSOU OPRAVDU ODOLNÉ 
POTVŮRKY, KTERÉ PRACUJÍ RYCHLE. NAVÍC SE PŘESTÁVAJÍ BÁT I 
DLOUHO POUŽÍVANÝCH INSEKTICIDŮ…

Přesná čísla hledáme jen stěží. Za prvé se pedikulózou nikdo ne-

chlubí, za druhé se s ní nechodí k doktorovi. Sledovat je tak možné 

jen počet prodaných odvšivovacích přípravků, což jsou čísla nepřes-

ná (ne každý kupující je zavšivený, ne každý zavšivený si jde koupit 

přípravek). V České republice se přípravků proti vším prodá ročně 

zhruba dvě stě padesát tisíc kusů. „Vši si své hostitele vybírají bez 

rozdílu věku a bez vlivu ročního období. Z výsledků průzkumů vy-

plývá, že se s pedikulózou setká každé dva roky 15 až 18 % českých 

domácností. Samičky jsou 2–4 mm dlouhé, dožívají se 3–5 týdnů a 

během života naklade každá z nich 50–150 vajíček (hnid velikosti 

0,8 mm),“ říká dermatoložka MUDr. Alena Štukavcová z kožního 

oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

VHODNÉ ODVŠIVOVACÍ PŘÍPRAVKY

Vši nejsou přenašeči chorob, zato však sají krev a jejich bodnutí 

svědí. Lezoucí tvorečkové jsou viditelní pouhým okem, i když při-

způsobují barvu své chitinové schránky barvě vlasů hostitele. Mají 

krátké silné nohy zakončené drápkem a protistojným výrůstkem, 

který vytváří kleště, jimiž se drží vlasu. Zbavit se vší je proto práce 

zdlouhavá a často bezvýsledná, stačí totiž opomenout jednu „živou“ 

hnidu nebo jednu lezoucí samičku a můžete začít nanovo.

„Klasické insekti-

cidy pomalu ustu-

pují do pozadí. Jsou 

agresivní, navíc si 

proti nim vši za čas 

vybudují rezistenci. 

Na trhu jsou dnes 

zajímavější přípravky na bázi silikonových a minerálních olejů, kte-

ré jdou proti vši fyzikálním způsobem – proniknou do dýchacího 

ústrojí vší a udusí je, hnidy účinně dehydrují. Proti tomu si veš ne-

může vybudovat odolnost,“ vysvětluje dr. Štukavcová. Nejprodáva-

nějším přípravkem s tímto efektem je Paranit, který garantuje účinek 

po první aplikaci.

JAK POSTUPOVAT PŘI ODVŠIVOVÁNÍ

Po aplikaci odvšivovacího přípravku a následném umytí šampo-

nem je třeba vzít do ruky hustý hřeben přezdívaný „všiváček“ a vši 

z hlavy pečlivě vyčesat. Hnidy, které jsou k vlasu přilepeny oprav-

du pečlivě, je nejlepší stáhnout nehtem, popřípadě napadený vlas u 

hlavy odstřihnout. V lékárně je možné zakoupit rovnou i speciální 

balíčky, které šampon po aplikaci a hustý hřeben obsahují.

BOJ PROTI VŠÍM  
DLOUHÁ A NELEHKÁ 
ANABÁZE

Odstraňte 100% vší 
jedinou aplikací!

www.paranit.cz
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