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Vývoj vši dětské závisí na teplotě, zhruba po 7 dnech se z hnidy (vajíčka) vyvíjí nejdříve 

larva, která saje krev jako dospělí jedinci, proto je důležité, aby se dezinsekční prostředek, 

který budete aplikovat nepoužíval častěji než jednou za 7 dní a dále je nutné respektovat 

návod výrobce, týkající se aplikace přípravku na suché vlasy. Častější aplikace může vést 

k rezistenci vší na daný přípravek.  

 

Přípravek nemusí zahubit hnidy (problematické jsou dlouhé a husté vlasy), které samička lepí 

speciálním tmelem na vlasy těsně u pokožky hlavy, proto musíte hnidy vyčesávat ručně nebo 

pomocí hustého hřebenu- vždy mechanicky.  

 

Dále je nutné ošetřit ložní prádlo dezinsekčním prostředkem a poté prádlo vyprat a vyžehlit. 

Obdobně postupujme u věcí, které jsou v kontaktu s vlasovou částí hlavy (čepice, límce atd).  

 

Základní péče začíná v rodině to znamená, že výše uvedená procedura by měla být prováděna 

rodiči. Tím, že se postižený jedinec včas vyloučí z kolektivu se zamezí rozšíření vší ve 

školkách, školách apod. 

 

Přípravky k potlačení a hubení tohoto parazita se prodávají nejčastěji ve formě insekticidního 

šamponu nebo vlasové vody, klasifikované jako léčiva v lékárnách. 

 

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby 

o této skutečnosti byl informován příslušný pediatr a příslušný orgán sociální péče. Ten totiž 

může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, protože jejich povinností je starat se o 

nezletilé děti. Vedle toho by v úvahu mohla přicházet pokuta ukládaná hygienickou stanicí hl. 

m. Prahy, a to za přestupek podle § 29 zák. č. 200/1990 Sb. Toto řešení je však velmi 

zdlouhavé a často není efektivní. Problém však je, že nejprve by se muselo rodičům 

opakovaně zavšiveného dítěte vydat patřičné rozhodnutí, směřující ke splnění povinnosti – 

odhmyzení dítěte, teprve pokud by takové rozhodnutí nebylo respektováno, bylo by možné 

k pokutě přistoupit.  

 

Zásadním problémem takového postupu je však skutečnost, že kompetence hygienické stanice 

hl. m. Prahy jako orgánu ochrany veřejného zdraví je v tomto případě podmíněna 

předpokladem hromadného výskytu zavšivení. Takový hromadný výskyt však není pražským 

hygienikům ze strany pediatrů hlášen. 


