
  

El poll  és un insecte que viu entre els cabells. Té de 2 a 4 mm de 
longitud. S'alimenta de sang que xucla de la pell del cap quan pica les 
persones. Es reprodueix ràpidament; cada femella posa d'uns cent a 
tres-cents ous, anomenats llémenes, que són de color blanc i estan 
fortament adherits a la base del cabell. Fan falta de 7 a 10 dies perquè 
s'incubi l'ou i es desenvolupi la larva.

És la infestació produïda per polls. El símptoma principal és la picor 
del cuir cabellut.
És corrent en escolars, sigui quin sigui el seu nivell social. Es localitza 
principalment en el cap, i en alguns casos por afectar també a celles, 
pestanyes i barba.

✔ Revisar el cap dels nens, sobretot darrere de les orelles, al clatell i al serrell.
✔ Rentar-los amb freqüència els cabells: dues o tres vegades per setmana.
✔ Pentinar-los diàriament els cabells. Netejar les pintes i els raspalls sovint.
✔ Evitar compartir els estris de neteja personal.

Es desaconsella l'ús de locions i xampús com a prevenció per quatre raons:
- El temps de contacte és curt.
- La concentració del fàrmac és baixa.
- La penetració de l'insecticida és reduïda quan el poll està immers en l'aigua.
- Les aplicacions inadequades poden afavorir la creació de resistències.

● Cal comunicar-ho a les persones que conviuen amb       l'infestat o 
tenen contacte amb ell. Cal doncs comunicar-ho a l'escola.

● S'han de desinfectar la roba i els llençols, les pintes i raspalls, les 
joguines i les estores i entapissats (rentar a 55 graus C almenys 
durant 20 minuts). 

Cal adquirir a la farmàcia una loció antiparasitària a base de piretrines i seguir estrictament les instruccions.
Mullar els cabells amb la loció sobretot la zona de darrere de les orelles i al clatell. Millor no cobrir el cap, però si es 
fa, fer-ho amb una gorra de plàstic.
Després del temps esmentat en les instruccions del producte, rentar el cap amb xampú.
Esbandir el cap amb aigua i vinagre (la proporció és d'una part de vinagre per dues d’aigua).
Treure les llémenes (ous) amb la mà o amb l'ajuda d'una pinta.
El tractament s'ha de repetir 10 dies més tard i 20 dies després, per seguretat.

Benvolgudes famílies:

Hem detectat infestació produïda per polls en alguns alumnes d'aquest curs.  Us demanem que reviseu els cabells
dels vostres fills i filles i trametem mesures de prevenció, detecció, evitació del contagi i tractament.

Gràcies per la vostra col·laboració.

QUÈ SON ELS POLLS?

QUÈ ÉS LA PEDICULOSI?

MESURES DE PREVENCIÓ:

PREVENCIÓ DEL CONTAGI A ALTRES PERSONES:

EL TRACTAMENT CONTRA ELS POLLS:
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