
 

 

 

 
 

 

Ko smo v posamezni enoti seznanjeni s pojavom uši,  

pripravimo obvestilo za starše. 
 

Prosim, preglejte vsak dan glavo svojemu otroku in odstranite 

vse gnide z las, saj je krog širjenja ravno zaradi nekaj preživelih 

gnid, ki jih spregledamo pri odstranjevanju. 
 
 

Zatiranje - razuševanje 
 

Na voljo so kemični preparati ter preparati brez dodanih kemikalij, ki uši zadušijo in 

izsušijo. Zdravila, v obliki šampona in emulzije, kupljena v lekarni, uporabljamo po 

navodilih proizvajalca. Lase temeljito speremo in jih osušimo s svežo, suho brisačo. Po 

končanem postopku še mokre lase temeljito prečešemo z gostim glavnikom, da 

odstranimo ostanke gnid. Po uporabi glavnik dobro speremo s šamponom. Lase še vsaj tri 

dni temeljito pregledujemo in odstranjujemo gnide.   

Brez uporabe kemičnih sredstev pa uši uničujemo tudi z elektronskim glavnikom, ki se 

prav tako kupi v lekarni in ga uporabljamo po priloženem navodilu.  
 

 

 

 

 

Iz izkušenj vemo, da je zatiranje uspešnejše, če se ob pojavu ušivosti razušijo 

po enem od opisanih postopkov vsi člani družine. 

Vljudno prosimo, da pri svojem otroku občasno pregledate lasišče in nas o morebitnih znakih 

ušivosti obvestite.  

 

Vsebine Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopne na spletnem naslovu 

http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi naj bodo v pomoč pri preprečevanju uši in pri ravnanju v 

primeru, da se uši pojavijo: 

 

 Naglavne uši 

 Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši 

 Priporočena sredstva za razuševanje 

 Zloženka z osnovnimi informacijami 

 Plakat 1 - Največje zmote o ušeh 

 Plakat 2 - Kako odkrijemo uši 

 Plakat 3 - Kako odstranimo uši 
 

 

                         Pripravila:  

          Tadeja Pfeifer, OZHRIP                                                             Matejka Kobal, dipl. vzg., l. r., 

                                                                                                                                  ravnateljica   

Poleg zdravljenja, nege las in lasišča poskrbimo, da                          

zamenjamo brisače, osebno in posteljno perilo, ki ga je potrebno oprati 

na najmanj 60 ºC in prelikati. 

Oblazinjeno pohištvo, avto sedeže poškropite s preparatom proti ušem 

in čez nekaj ur posesajte. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŠIVOST 

http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/naglavne_usi_0.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocena_sredstva_za_razusevanje.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zlozenka_usi.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/najvecje_zmote_o_useh_plakat_1.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odkrijemo_usi_plakat_2.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odstranimo_usi_plakat_3.pdf

