
 

 
 

 
 
Veš d�tská je drobný, sv�tle zbarvený bezk�ídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí. Nymfy 

(nedosp�lá stadia) i dosp�lci mají vyvinuto bodav� sací ústní ústrojí a živí se sáním krve. Sají denn�, bez potravy 
hynou za n�kolik dní. Délka t�la dosp�lce  se pohybuje mezi 2 – 3,5 mm. Sami�ka klade vají�ka, zvaná hnidy, 
která p�ilepuje silným tmelem na vlasy, t�sn� u pokožky. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které za�ínají 
ihned bodat a sát krev.   

Jestliže je délka vlasu mezi p�ilepenou hnidou a pokožkou v�tší než 1 cm, jsou hnidy s nejv�tší 
pravd�podobností mrtvé, nebo již vylíhlé. Sami�ky se dožívají 3 – 5 týdn� a b�hem života naklade každá z nich 
50 – 150 vají�ek.  
 

P�enos:   
 
K p�enosu vší dochází nej�ast�ji kontaktem hlav v d�tských kolektivech , dále mezi p�íslušníky rodiny 

(vši mohou p�elézat z �lov�ka na �lov�ka) a pokrývkou hlavy (hnidy p�ežívají mimo hostitele na vlasech n�kolik 
dní). 
 

Projevy napadení vší:  
 
Bodnutí vší vyvolává silné sv�d�ní hlavy. N�kdy bývá nápadn�jším p�íznakem lechtání (tím jak vši 

prolézají mezi vlasy), nej�ast�ji po ve�erním ulehnutí do postele.  
 

Jak se lze vši d�tské zbavit: 
 
D�kazem zavšivenosti je nález živých vší p�i vy�esávání hustým h�ebenem tzv. všivá�kem nebo p�i 

prohlídkách vlas�. Hnidy se vyskytují nej�ast�ji na vlasech za ušima , ale lze je nalézt kdekoli na vlasaté �ásti 
hlavy! Hnidy z vlas� nelze odstranit žádným p�ípravkem, lze je jen odstranit mechanicky (d�kladné vy�esání , 
ru�ní odstran�ní, vyst�íhání jednotlivých napadených vlas�).  

 
K odstran�ní vši d�tské je nutné používat speciální p�ípravky k tomu ur�ené ( jsou podle zákona 

lé�ivem, a proto jsou prodávány v lékárnách ) a postupovat p�esn� podle p�iloženého návodu. V sou�asné dob� 
jsou  dostupné dva ú�inné preparáty – DIFFUSIL H FORTE vlasová voda ve sprejové pumpi�ce a 
PARASIDOSE shampooing. 
D�íve používané insekticidní šampony a spreje Orthosan a Diffusil jsou dnes již neú�inné!   
 

Jediným možným preventivním opat�ením proti vši d�tské jsou �asté prohlídky vlas� a v p�ípad� nálezu 
vší neodkladné odvšivení. 
 
 
SKUTE�NOST, ŽE D�TI NEBUDOU MÍT VŠI, JE ZÁLEŽITOSTÍ RODI��! 

 
 
 
 
 
       MUDr. Ida Budilová 
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