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Letmým dotykom 

hláv sa vší 

neprenášajú 



Pôvodcom 
pedikulózy je voš 
detská, 
živiaca sa krvou 
hostiteľa, ktorá 
parazituje iba na 
človeku vo 
vlasoch ale aj v 

obočí, brade alebo fúzoch. Samičky kladú 
denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom 
vlasov pevným prakticky nerozpustným 
tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri 
teplote 25 ˚C za 13-19 dní). Vývoj vší z 
vajíčok k dospelému jedincovi trvá 
priemerne 20 dní. Vajíčka (hnidy) zostávajú 
na vlasoch aj po vyliahnutí vší. Tieto hnidy 
sú len kozmetickou chybou, môžu však byť 
príčinou nesprávnej diagnózy a dôvodom k 
zbytočnej a opakovanej aplikácii 
odvšivovacích prostriedkov. Živé hnidy sú 
žltobiele, po vyliahnutí sú priesvitné. 
Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. 
Za život nakladú asi 100-140 vajíčok. Keďže 
voš detská parazituje len na človeku, 
zdrojom nákazy je vždy zavšivený 
človek, od začiatku zavšivenia až do doby 
jeho likvidácie. Zdržujú sa na celej hlave, ale 
predovšetkým na vlasoch v spánkovej 
oblasti v záhlaví a okolo uší, kde si tiež 
najčastejšie pripevňujú vajíčka. 
 

Vši na vlasoch trvale kratších než 1 cm 
nie sú schopné prežiť. 

Výskyt 
- rodina a detské kolektívy (predškolské a 
školské zariadenia, ubytovne,...) 
Prenos 

- priamym (kontakt s chorým) alebo 
nepriamym kontaktom (hrebeň, čiapky, šatky, 
rôzne pokrývky hlavy).  
Prostredie mimo vlasovej pokrývky je pre voš 
nepriaznivé.  
Nevyhnutné opatrenia: 
 nutné umyť vlasy účinným šampónom 

proti všiam a hnidám dostupným na trhu 
minimálne 2x po sebe v rozmedzí 14 dní,  

 dodržiavať návod na použitie uvedený na 
každom prípravku  

 prípadne použitie vlasových gélov a 
kondicionérov používať súčasne so 
šampónom 

 odvšivovaciu kúru aplikovať u všetkých a 
v rovnakom čase  (zabránenie ďalšiemu 
šíreniu v kolektíve, rodine) 

 mechanické odstránenie hníd a vší 
 predmety prichádzajúce do priameho 

styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné 
umyť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, 
prípadne namočiť do roztoku s obsahom 
chlóru (Savo, Chloramín) alebo Persterilom 

 používať vlastné predmety osobnej hygieny 
(uterák, hrebeň)  

 zabrániť  vzájomnému požičiavaniu 
hrebeňov, uterákov, čiapok, šatiek, 
prípadne iných pokrývok hlavy 

 

 textílie (uteráky, posteľnú bielizeň, čiapky, 
čelenky) je potrebné vyprať, vyvariť a 
vyžehliť  

 

Inštrukcie pre mechanické odstránenie: 
 vlhké vlasy učesať obyčajným hrebeňom na 

odstránenie uzlov a spletencov. (Použite 
vlasový kondicionér  na ľahšie česanie vlasov 
s hrebeňom s jemnými vidlicami) 

 hrebeňom s jemnými vidlicami česať vlasy, od 
pokožky až po končeky vlasov.  

 po každom jednotlivom prečesaní skontrolovať 
a umyť hrebeň.  

 vlasy učesať aspoň dvakrát  
 uvedené kroky je potrebné opakovať každé 2 - 

3 dni (zachytenie nových vší, ktoré sa vyliahli 
od predošlého česania) 

 uvedenú procedúru, opakovať kým sa vši 
neobjavia aspoň 10 nasledujúcich dní.  

 

 

Svrbenia môže pretrvávať  
bez prítomnosti vší aj týždeň  

po ich odstránení 

  Pedikulóza - zavšivenie                         


