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Initiativet foregår i år for 20. gang! Bak op og deltag, giv lusene med tættekammen, så vi sammen
reducerer antallet af luse-smittede hoveder. Menneskehoveder med hovedhår, er lusenes eneste
levesteder, fjern lusene dér og vi bliver fri for smitte og gensmitte med lus. La’ opfordringen gå videre!
I disse tider med corona-isoleringer i hjemmene, har vi fået en ekstra mulighed for at reducere bestanden
af hovedlus, ved at ’feje for egne døre’: Hver familie sørger for at være fri for lus, når vi atter må genses.
Med et landsdækkende samtidigt fokus på hovedlus, bliver det enklere at nå målet. Men det kræver viden 1,
vilje og samarbejde.
Lad os sammen føre lusekrig denne corona-nedlukkede tid og derved gå et lusefrit forår i møde!
Venlig hilsen
Alice Olsen, biolog
www.hovedlus.dk
www.patienthaandbogen.dk

Hunlus med 2 bagkropspidser, 3 mm som svovl på tændstik

Hanlus, lidt mindre end hunlus

1

Med genanvendeligt værktøj, Bug Buster sæt, med tættekamme, plastslag og anvisninger, er du bevæbnet med det
nødvendige til at tjekke for og samtidigt at fjerne lus. Andet behøver du ikke. Sættet købes på apoteker eller direkte
fra CHC.org, Community Hygiene Concern, der har udviklet metoden. CHC har udviklet en tættekam, der tager alle 4
lusestadier, voksne og de 3 mindre nymfe-stadier. Med 4 kæmninger over 2 uger i nyvasket vådt hår med hårbalsam,
udkæmmes lusene. Større børn kan selv kæmme sig eller hinanden. Ved første kæmning tjekkes for om der er lus.
Findes ingen lus, er der ingen. Findes lus, fjernes disse ved kæmningen og der er potentielt kun æg tilbage i håret,
disse klækker over 10 døgn. Man fjerner de nyklækkede nymfer succesivt, mens de er skrøbelige, stedfaste og ikke
smittende. Findes hunlus ved senere kæmning har man fortsat 2 ugers kæmning foran sig, da der atter kan være lagt
æg. Hunlus kendes på at den har 2 bagkrop-spidser- tjek altid med lup på det udkæmmede. Andre lus, hanner og
nymfer har kun 1 bagkropsspids.
Rigtig god lusejagt!

