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1.) NAGLAVNA BELA UŠ 

 Naglavna bela uš je zunanji parazit človeka. Odrasla uš je dolga 3-4 mm (njeno 

dolžino lahko primerjamo z dolžino sezamovega semena). 

 BARVA: telo odrasle uši je prosojno, po hranjenju s krvjo se obarva rjavordeče. 

 Najpogosteje jo najdemo za ušesi, na zatilnem in čelnem predelu lasišča. 

 Odrasla samica izleže 8 -12 jajčec (gnid) na dan. 

 

Celoten življenski krog uši poteka na človeku: 

 

Vir:http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html#what 

 

a.) JAJČECA (GNIDA) 

Jajčeca (gnide) vedno izležejo odrasle uši.  

 

ŽIVE GNIDE so rjavkaste barve, 

velike kakšen milimeter in so močno prilepljene na lase. Nahajajo se 0,6 mm od 

lasišča. Če jih stisnemo med dvema nohtoma počijo. Prisotnost živih gnid na lasišču 

je pokazatelj, da je na lasišču vsaj ena odrasla uš. 

 

MRTVE GNIDE so motno bele barve, zato jih lahko zamenjamo s prhljajem. Če jih 

stisnemo med dvema nohtoma,  ne počijo. Nahajajo se od 2 do 5 cm od lasišča. 

Prisotnost mrtvih gnid pomeni, da je bila na lasišču prisotna vsaj ena odrasla uš. 

 

b.) NIMFA ALI LIČINKA 

Je pomanjšana odrasla žival in se sesa kri že od prvega dne. Ušji zarodek se v jajčecu 

razvije v majhno ličinko (nimfo), ki je popolnoma razvita v 6 dneh. Po 2 letitvah (1 

mesecu) spolno dozori. 

 

c.) ODRASLA UŠ 

Odrasla uš živi še kakšne tri tedne in v tem času lahko samica odloži do 300 jajčec. 
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2. KAKO SE UŠI PRENAŠAJO? 

Dovzetni smo vsi, ne glede na raso,starost, spol ali socialno-ekonomski status. Niso zank 

slabe higiene. Uši se ne hranijo z umazanijo ampak s krvjo. Naglavne uši ne skačejo in 

ne letajo (nimajo kril). 

Prenos: 

 DIREKTNI DOTIK (glava-glava) 

 POSREDNO preko pokrival, posteljnine, obleke,plišastih igrač in ostalih predmetov 

s katerimi pridejo lasje v stik. 

 Prenos je možen tudi v bazenu, zato je priporočena nošnja plavalnih kap. 

 

3. KAKO ODKRIJEMO UŠI? 

 

Uši odkrijemo z rednim in sistematičnim pregledovanjem lasišča. To  nam omogoči 

hitro zaznavanje problema in s tem tudi hitro ukrepanje. 

V primeru, da ste prejeli obvestilo o pojavu uši v vaši skupini vam prosimo, da pregled 

lasišča pri otroku opravite vsak dan! 

 

Ušivost se ponavadi pojavlja predvsem v času po počitnicah, po vrnitvi iz plavalnih 

tečajev, ko se otroci začno ponovno množično zbirati. 

 

POSTOPEK PREGLEDOVANJA LASIŠČA : 

 Najbolj učinkovit in hiter način pregledovanja lasišča je prečesavanje z gostim 

glavnikom. 

 Izberemo prostor z dobro osvetljenostjo, lahko si pomagamo tudi z povečevalno 

lupo. 

 Lase operemo s šamponom, ki ne obarva las. 

 Otroku ramena ogrnemo z belo brisačo ali papirjem (uši ali gnide bodo tako bolj 

vidne). 

 Prečesavati začnemo za ušesi, po posameznih pramenih las, od narastišča proti 

konicam las. Postopek ponovimo od 3- do 5-krat za vsak posamezen pramen las. 

Zobje glavnika naj se čim dlje dotikajo lasišča. 

 Za vsakim potegom pregledamo glavnik in ga obrišemo s belim papirjem, 

katerega odvržemo v že prej pripravljeno plastično vrečko (vreča za odpadke). 
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 Po končanem prečesavanju vrečko zavežemo in jo odvržemo v zunanji zabojnik za 

običajne odpadke. 

 Uporabljen glavnik za nekaj minut namočimo v vročo vodo (okoli 60oC). 

 Celoten postopek traja od 10 do 15 minut. 

 

4. ODPRAVLJANJE UŠI 

Če na lasišču odkrijete uši in/ali gnide, je razuševanje najučinkovitejši postopek za 

njihovo odpravo. 

 

POSTOPEK RAZUŠEVANJA: 

 O najbolj priporočenem sredstvu za razuševanje povprašajte vašega farmacevta ali 

zdravnika. 

 Potrebno je natančno upoštevati navodila za uporabo izbranega sredstva proti 

naglavnim ušem (preparata za razuševanje). 

 Preparat za razuševanje se nanese na suho lasišče. 

 Preparat se razporedi po celotnem lasišču in se ga pusti učinkovati predpisan 

čas, nato se ga spere z vodo. 

 Razuševanje se čez 7-10 dni na enak način ponovi. 

 Med enim in drugim postopkom razuševanja se vsak dan prečesava lasišče z 

namenom odstranjevanja gnid. 

 Las se ne umiva vsaj še dan do dva po tem, ko se je spral preparat za 

razuševanje. 

 Če se na lasišču ne odkrije uši in/ali živih gnid, potem se postopek razuševanje 

ne izvede. Postopek razuševanja se nikoli ne izvaja v preventivne namene!  

 

 

 Razuševanje pri vseh osebah, ki imajo naglavne uši, izvedemo na isti dan. 

 Obvestimo vrtec in vse, ki so bili v tesnem stiku z otrokom. 

 Otrok se lahko vrne v vrtec takoj po postopku razuševanja. 
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PO KONČANEM POSTOPKU RAZUŠEVANJA: 

 Je potrebno oprati v vroči vodi  (vsaj 60°C) vse, kar je prišlo v stik z 

otrokovimi lasmi (posteljnina, osebno perilo, brisače, okrasne blazine, pokrivala, 

šali, bunde). Potrebno je oprati tudi vse predmete za higieno las (glavnike, krtače, 

lasne obroče, sponke za spenjanje las) in plišaste igrače! 

 Predmeti, ki se ne morejo oprati, se jih nepropustno zapre v plastično vrečko in 

pusti 10 do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 ur v zamrzovalniku. 

 Posesati in primerno očistiti je potrebno tudi oblazinjeno pohištvo, preproge in 

avtomobilske sedeže. Uporabljena vrečka sesalnika se zavrže. 

 

Ključno vlogo pri odpravljanju ušivosti imate starši, saj te vloge ne more 

nadomestiti ne vrtec in ne zdravstvena služba, sta jim pa lahko v pomoč. 

 

Več informacij lahko poiščete na spletni strani: www.ivz.si 
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