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Sant & falskt
om huvudlöss!
Testa dina kunskaper när det gäller löss!
 
1.Löss beror på bristande hygien. 
FALSKT. Huvudlöss återfinns i hår av alla typer 
och längder, kort, långt, rent eller smutsigt, så 
om man får löss har det  ingenting att göra med 
brist på hygien. 
 
2. Man kan ha löss utan att märka det.
SANT. På vissa kliar det, på andra inte. Det gör 
att en del inte upptäcker sina löss utan kamning.
 
3. Jag och mina barn måste stanna hemma 
om vi har huvudlöss. 
FALSKT. Nej, om dina barn har löss men har 
behandlats så kan de gå tillbaka till skola eller 
förskola.
 
4. Långhåriga får lättare löss.
KANSKE SANT. Egentligen är det ingen skillnad. 
Men i en kortklippt frisyr är de lättare att 
upptäcka och behandla. Möjligtvis kommer långt 
hår lättare i kontakt med andra.
 
3. Kläder och sängkläder ska tvättas när 
någon fått löss.
FALSKT. Lika lite som de lever i mössor, lever de 
på ett örngott. Utan huvudhår att leva i dör de 
ganska snabbt.
 
4. Lusmedlen biter inte på lössen längre.
FALSKT. I början av 2000-talet började lössen blir 
resistenta, men nu finns nya effektiva medel. 
Fråga på ett apotek vilket medel som funkar bäst.
 
5. Djuren sprids när barn lånar varandras 
mössor.
FALSKT. Huvudlössen trivs i en varm fuktig 
hårbotten och lämnar den ogärna för något 
annat än en annan hårbotten.

Hör upp alla föräldrar- nu är 
det högsäsong för löss!
Det är den tiden på året igen, då lössen kommer fram och terroriserar intet 
ont anande skolbarnshuvuden. De kan komma i olika mängd och olika 
intensitet men de kommer alltid som ett brev på posten vid skolstarten. 
Frågan om varför lössen har sin högsäsong på hösten är svårt att svara på. 
Förmodligen är det så att de sprider sig när barnen kommer ihop i större 
grupper. Även om ditt/dina barn ännu inte drabbats finns det en risk för att 
de gör det- om inte alla blir bättre på att undersöka och behandla sina barn! 

Kammen biter
Det kan vara god tid att kolla igenom barnkalufserna efter löss, speciellt 
efter sommaren. Genom att göra luskamingen till en veckoritual  så blir det 
enkelt för er föräldrar till barn på skolan att hålla koll på luskamningen. 

En bra luskam ska vara hård, tät och ha långa kamtänder för att ge så 
bra räckvidd som möjligt. Kamtänderna ska helst inte glida isär när man 
kammar. Genom att exempelvis kamma mot ett vitt papper eller en vit 
handduk så kan man tydligt se om det är några löss. Även om det är viktigt 
att kamma igenom håret noga och regelbundet om man har löss räcker 
det sällan som enda behandling.

Det bästa sättet att bli av med huvudlöss är att kombinera luskamning 
med någon form av behandlingsmedel!

Smuts ger inte löss

Att få löss är vanligt och har inget med hygien att göra som somliga tror. 
Löss är heller inte så lätt att upptäcka då det inte är alla som får klåda när 
de drabbas. 

Genom att berätta för sin omgivning att man har löss så kan alla få en 
chans att kolla ifall de är drabbade.

Tillsammans kan vi undvika lössepidimier! 

Linicin är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Till föräldrar

Lägg ägg!
Lössen är
här igen


