
 

AA  FFEEJJTTEETTŰŰ  FFEERRTTŐŐZZÉÉSSRRŐŐLL  ÉÉSS  KKEEZZEELLÉÉSSRRŐŐLL  
 

Kedves Szülők! 
 

A fejtetű kezelési lehetőségeinek bővülése és a fertőzések gyakorisága miatt egy összefoglaló 
segítséget próbáltam összeállítani az ÁNTSZ tájékoztatója mellett. Kérem olvassák el! 
 

A kezelés maximális hatékonyságát csak a szülői gondoskodás adja! 
 

 A szülői gondoskodás egyik formája a gyermek hajának hetente 1-szeri átnézése, nagyobb 
gyermekrendezvényeken való részvétel után okvetlenül! (tábor, erdei iskola, stb.)A védőnő 
munkaköri kötelessége a negyedévenkénti szűrés (szeptember, november, január, április, 
általában szünetek után) illetve ha a szülő vagy pedagógus fertőzöttséget jelez minél 
hamarabb, a munkahelyi beosztás szerint. A fertőzésről mindig írásban értesítem a szülőt, 
jelezve a fertőzöttség jellegét is, nem mindegy, hogy 1-2 serkét , serkével telerakott hajat 
vagy élő tetveket találtam.Az értesítés alsó részén lévő szülői igazolást mindenképpen 
küldjék vissza, hogy hogyan és mivel kezelték a gyermeket, s igazolják, hogy a serkéket 
eltávolították, mert ez a feltétele annak, hogy jöhet iskolába a gyermek. Ennek hiányában 
ÁNTSZ igazolást kérek! A fertőzés után 2 hetente 3-szor kötelességem újra ellenőrizni a 
közösséget.(Természetesen ha lehetséges ennél sűrűbben is szoktam ellenőrizni) 

 A legerősebb szereknél is előfordulhat rezisztencia (hatástalanság), bár a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy legtöbbször kezelési hiba miatt nem hatékony a kezelés (a szer nem borítja be 
teljesen a hajszálakat és a fejbőrt vagy nem elegendő ideig, módon hat a szer).Az új szerek 
nem mindegyike pusztítja el a serkéket, esetleg csak az eltávolításában segítenek. 
( Részletezésüket lsd. később.) 

 Nagyon fontos a visszafertőződés megelőzése (családtagok kezelése, környezet 
fertőtlenítése), a haj megelőző jellegű kezelése, vagyis a megfelelő szert rajta kell hagyni a 
hajon, vagy ha lemosták, újra be kell kenni! 

 Nagyon fontos, hogy minden serkét eltávolítsanak a hajról, ez jó látást, világítást, (esetleg 
nagyítót), sok időt és türelmet kíván, különösen hosszú, dús hajnál. Azért is el kell távolítani 
az elpusztult serkéket is, mert egy  új fertőzést nem lehet észrevenni időben.(nem látszik, 
hogy új vagy régi a serke). Az eltávolításban segít az ecetes vízbe mártott sűrű fésű,(az ecet 
oldja azt a cementszerű anyagot amivel a serkék a hajhoz kötődnek), a Neemoxan nevű szer, 
de lehet hogy csak egyenként, körömmel tudja lehúzni a hajról a szülő a serkéket. A 
következő napokban még újra és újra át kell nézni a hajat, hogy egy-két serke nem maradt-e 
benne. 

 
Kérem tehát a szülőket, ha serkét vagy tetűt találnak a gyermek hajában, ne 

szégyeljék, ne titkolják, azonnal szóljanak a tanítónőnek, osztályfőnöknek, aki 

értesít engem s a terjedést idejében meg tudjuk akadályozni, persze csak akkor ha a 

szülők gondosan kezelik a fertőzött gyerek haját. 

                                                                                      

 
 

       Szabóné Bozóki Katalin 
        iskolavédőnő 
 



 
SZEMLÉLTETŐ KÉPEK A FEJTETŰRŐL ÉS 
PETÉJÉRŐL, A SERKÉRŐL 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SERKE A HAJSZÁLAKON 
Különösen a fül mögött és tarkótájon, a hajfonat belsejében kell keresni a serkéket, mert a 

tetű fénykerülő rovar, eldugott helyekre rakja a petéit. 

TETŰ A 
HAJON 
(nagyított kép) 
 

SERKE 
Gombostűhöz hasonlítva 

(nagyított kép) 



 

 

NITTYFOR hajszesz 60 ml 
                                                                                                        
Hatóanyaga: 0,5 % permetrin (rovarirtó) alkoholos oldata 
 
A samponnal megmosott és szárazra törölt hajat és fejbőrt alaposan be 
kell kenni és bedörzsölni a hígítatlan hajszesszel (a hajnak tocsognia 
kell),15 percig kell hagyni száradni(hajszárítóval is segíthetjük a 
száradást). Ha sok tetű és serke van a hajban, 15 -20 perc után meg 
kell mosni a hajat samponnal, majd ecetes vízbe mártott sűrű fésűvel el 
kell távolítani minden elpusztult tetvet és serkét. A kitisztított hajat 
újra be kell kenni a szerrel, hogy a visszafertőzést megakadályozzák, így véd a következő hajmosásig, kb. 
2 hétig, hajmosás után újra be kell kenni ha szükséges. 
 Ha csak néhány serke található a hajon, akkor nem kell a szert lemosni a hajról, a serkéket ecetes víz 
nélkül, kézzel el lehet távolítani.(Az ecetes víz felhígíthatja a szert,és akkor nem elég hatékony az új 
fertőzés ellen.). 
A Nittyfor hajszesz elpusztítja a tetveket és a serkéket is! 
Használható fertőzések megelőzésére is, fertőzésveszélyes környezetben,mert riasztó hatással is 
rendelkezik. 
Gyúlékony, nyílt láng, dohányzás kerülendő a használata közben. 
Ügyelni kell, hogy szembe ne kerüljön! 
Ára: kb.900-1000 ft 
 
 
 

NITTYFOR  hajkrém 120 ml                 
 
 
Hatóanyaga: 1 % permetrin 
 
A kezelés előtt a szokásos módon samponnal hajat kell mosni, 
törölközővel megtörölni. 
A még nedves hajat és a fejbőrt egyenletesen be kell kenni a 
hajkrémmel, alaposan bedörzsölni,   
15 percig kell a hajon hagyni, majd alaposan leöblíteni. A még nedves hajból, sűrű fésűvel az elpusztult 
tetveket és serkéket is el kell távolítani fésűvel és kézzel. 
A Nittyfor hajkrém elpusztítja a tetveket és a serkéket is, de megelőzésre nem használható, csak a 
Nittyfor hajszesz!  
Ügyelni kell, hogy szembe ne kerüljön! 2 éven aluli gyermeknek nem használható! 
Ára: kb.1100-1200 ft  
 
 
 
 
 
 



 
 

PEDEX hajszesz 50 ml vagy 1000 ml 
                                                                       
 
Hatóanyaga: 0,4 % d-phenotrin(rovarírtó szer) 
                          (egyéb összetevők: bezokain 0,5 %, etilalkohol 84 %) 
 
A Nittyforral  hajszesszel azonosan kell használni! 
A samponnal megmosott és szárazra törölt hajat és fejbőrt alaposan be 
kell kenni és bedörzsölni a hígítatlan hajszesszel (a hajnak tocsognia 
kell),15 percig kell hagyni a hajon száradni (hajszárítóval is segíthetjük a száradást). Ha sok tetű és 
serke van a hajban, 15 -20 perc után meg kell mosni a hajat samponnal, majd ecetes vízbe mártott sűrű 
fésűvel el kell távolítani minden elpusztult tetvet és serkét. A kitisztított hajat újra be kell kenni a 
szerrel, hogy a visszafertőzést megakadályozzák, így véd a következő hajmosásig, kb. 2 hétig, hajmosás 
után újra be kell kenni ha szükséges.  
 Ha csak néhány serke található a hajon, akkor nem kell a szert lemosni a hajról, a serkéket ecetes 
víz nélkül, kézzel el lehet távolítani.(Az ecetes víz felhígíthatja a szert,és akkor nem elég hatékony 
az új fertőzés ellen.). 
Együtt lakókat egyidejűleg ajánlatos kezelni, nagyobb családoknak, közösségeknek kiadós a 
nagyobb, 1000 ml-es kiszerelés. 
A Pedex elpusztítja a tetveket és a serkéket is! 
A Pedex használható fertőzések megelőzésére is, fertőzésveszélyes környezetben. 
Gyúlékony, nyílt láng, dohányzás kerülendő a használata közben. 
Ügyelni kell, hogy szembe ne kerüljön! 
 
Ára: 50 ml-es kiszerelés kb. 400-600 ft, 1000 ml-es kiszerelés kb. 2000 ft 
 
A Pedex extra hajszeszt 2008-ban kivonták a forgalomból! 
 

PARASIDOSE sampon                          200 ml 
 
 
Hatóanyaga: d-fenotrin (rovarölö szer)               
                     kámfor és ecetsav 
 

A hajat nedvesítsük be, majd a samponnal mossunk hajat és a 
képződő habot hagyjuk a hajon 3 percig. Ezt követően a 
habot bő vízzel mossuk le és a hajat szárítsuk meg. 

Az első kezelés után 3-4 majd 7-8 nappal ismételjük meg a 
hajmosást a tetűirtó samponnal, mivel teljes tetűmentesség 
kizárólag többszöri hajmosással biztosítható! 

A hajmosás után gondoskodjon a hajszálakon található 
serkék 100%-os eltávolításáról. 

Ára: kb.1800-2000 ft 

 
 
 
 



 
 
 

NEEMOXAN oldat 125 ml            
 
 
Hatóanyaga:miatyánkcserje olaj (neem olaj), teafaolaj, 
levendulaolaj 
 
A megmosott és szárazra törölt hajra és fejbőrre kb. 20 ml oldatot 
egyenletesen kell eloszlatni, teljes fedést kell biztosítani! 10-15 percig kell várakozni, majd sűrű 
fésűvel vagy kézzel a hajból el kell távolítani a tetveket és a serkéket. 
A Neemoxant a hajról nem kell lemosni! Száraz hajra is lehet használni. 
A kezelést 3 naponként, két héten át meg kell ismételni. 
Enyhe riasztó hatással rendelkezik, de a tetveket és serkéket nem pusztítja el megbízhatóan, 
elsősorban a tetvek és a serkék eltávolításában segít. 
 
 
 
Ára: kb1800-2500 Ft 
 
 

 
 
HEDRIN oldat 100 ml                     
 
Hatóanyaga: dimetikon (színtelen, szagtalan) 
 
Száraz, tiszta hajra kell alkalmazni. 
Hatását fizikai úton fejti ki, bevonja és ezáltal megfojtja a 
tetveket. 
 
Használjon elegendő mennyiségű oldatot, hogy a száraz 
hajat egyenletesen és teljesen befedje, a hajtőtől a 
hajvégekig. Hagyja magától megszáradni. Legalább 8 órán 
keresztül, vagy egy éjjszakán át kell a hajon hagyni, majd lemosni samponnal, és megszárítani. A 
tetveket és serkéket sűrű fésűvel vagy kézzel el kell távolítani! 
 
Hetente kell a kezelést ismételni (legalább 2-3-szor) mert a serkéket nem pusztítja el! 
Riasztó hatása nincs! 
 
 
Ára: kb. 2300-2500 ft  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARANIT LOTION         ( oldat)   100 ml  
 
 
Hatóanyaga: 4 % dimeticon és ásványi anyagok       
 
A száraz hajra egyenletesen fel kell kenni az oldatot, alaposan bedörzsölni, 15 
percig kell rajta hagyni, majd szokásos samponnal alaposan lemosni a hajat. 
A tetveket és serkéket sűrű tetűfésűvel ki kell fésülni a hajból.  
A kezelést 7 nap múlva meg kell ismételni. 
Ára: kb.1800-2000 ft 
 
 

PARANIT fejtetű megelőző aeroszol 100ml  
 
Reggel,a szokásos hajápolást követően hajunkat a készítményel permetezze 
be,majd azt hagyjuk a hajra száradni. Hajszárítót ne használjunk. A szükséges 
fújások száma a haj hosszától függöen 5 és 25 között változhat. Fejtetvesség 
esetén először végezzük el a tetüirtást,és a készítményt csak azt követően 
használjuk. Felnőtteknek és 2 évnél idősebb gyermekek számára. Az 
egyszerüen kezelhető aeroszol hosszan tartó,hatékony védelmet biztosít az 
egész család számára a fejtetű fertőzés és az írtás utáni visszafertőzés ellen.  
A termék engedélyezett rovarriasztót tartalmaz, valamint eukaliptuszolajat, 
linolént és citrált, mely allergiás reakciókat válthat ki.    
Felnőtteknek és 2 évesnél idősebb gyermekek használhatják. 
                                                    
                                         Ára: kb. 2500 Ft  
 

 
PARANIT spray    60 ml 
 
Hatóanyaga: kókuszolaj, ánizsolaj, ilang-ilang(kananga) olaj      
 
Fizikai úton hat, megfullasztja, kiszárítja a tetveket. 
 
Száraz, tiszta hajra kell ráfujni, egyenletesen, annyit, hogy a haj nedves legyen. 
Ezután be kell dörzsölni a fejbőrbe és a hajba. 15 percig kell rajta hagyni, majd 
a szokásos samponnal lemosni.Mielőtt a haj megszáradna, távolítsuk el a 
tetveket és a serkéket egy sűrű fésűvel vagy kézzel. 
A serkéket nem pusztítja el, ezért a kezelést 9-10 nap múlva meg kell 
ismételni!(Az első kezelés után 5 nappal végzett közbenső kezelés fokozza a szer hatékonyságát.) 
Riasztó hatása nincs, mivel le kell mosni a hajról. 
Az együtt lakó személyeket egyszerre kell kezelni, a környezetet fertőtleníteni kell a 
visszafertőződés megakadályozására. 
 
Gyúlékony, ezért nyílt lángtól, sugárzó hőtől tartsák távol, kezelés közben ne dohányozzanak! 
Nem használhatják 2 évnél fiatalabb kisgyermekek és akik allergiásak valamelyik összetevőjére! 
 
Ára: kb. 3200-3500 ft  



 
 

RAUSCH Tetű-Stop krém             125 ml 
 
 
 
 

 
A természetes alapú RAUSCH Tetű-Stop krém kíméletesen, mégis 
megbízhatóan szabadít meg a fejtetvektől és a serkéktől. Rovarölőszer-
mentes, nem károsítja a fejbőrt. Kétszeresen hatásos: 1. Andiroba- 
repce- és kókuszolaj-tartalma vékony filmréteget képez a tetveken, 
melynek hatására az élősködők a kezelés során megfulladnak. 2. A 
speciális quassia-ecet feloldja a serkék kitinburkolatát, így a lárvák 
már nem tudnak kikelni, és eltávolításuk is könnyebb a hajszálakról. A 
természetes összetevők áplják a hajat és a fejbőrt. A csomagban 
található 2 db műanyagsapka megkönnyíti a krém alkalmazását. 
 
Ára: kb.3800 ft  
 
 
 
LICE FREE ZONE tetűmegelőző sampon (236 ml) 
 
 
Hatóanyaga: teafa-, andiroba-, citromfű- és levendula olaj      
Csak megelőzésre, távoltartásra használható! 
Hatóereje 24-36 óráig tart, fokozza a LICE FREE ZONE 
hajkondicionáló spray együttes használata. 
 
Ára: kb. 2700 ft a sampon és 2700 ft a kondicionáló is. 
(Nem minden gyógyszertárban kapható) 
 
 
 
 
 
 

PICKSAN  

TETŰ STOP sampon                        100 ml 
 
 
Hatóanyaga: MelAza-kivonat(neem-fa olaja) 
                     és más növényi hatóanyagokat tartalmaz               
 
A nedves hajat be kell kenni a samponnal, alaposan bedörzsölni, majd 20 
percig a hajon hagyni. Ezután ki kell mosnia hajból a sampont és sűrű 
tetűfésűvel át kell fésülni alaposan a hajat.  
10 nap múlva meg kell ismételni a kezelést. 
 
Ára: kb.2800-3000 ft  
 

 



Egyéb, nemcsak gyógyszertárban kapható szerek:  

(idézet internetes anyagból) 

 

Neem extrakt (pl. WALA): A neem-fa leveléből készül, megakadályozza, hogy a tetű kitint 
hozzon létre, amely az életben maradásához feltétlenül szükséges. A száraz/nedves hajat a 
folyadékkal bemasszírozzuk, a lehető legmelegebb hajszárítóval 10-15 percen át megszárítjuk. 
Utána megfelelő sűrűségű (!!!) tetűfésűvel alaposan kifésüljük. Az 1. a 3. és a 8. napon 
alkalmazzuk. 

Jelenleg ez a Neem kivonat + hajszárító + sűrű tetűfésű kombináció tűnik a 
leghatékonyabbnak! 

A második osztály házi receptje: Levendula-, teafa-, eukaliptusz illóolajjal készítsünk keveréket. 
Megelőzésképpen: Tenyérnyi samponba lehet cseppenteni 2-2-2 cseppet, ezzel mossunk hajat 3-
5 naponta; vagy magában a tenyerünkre cseppenteni ugyanennyit, és szárazon a gyermek hajába 
bedörzsölni reggel. Finom illatos, a tetvek nem szeretik, és el is pusztulnak tőle. Ha már 
beköltöztek: kb. fél liter egyszerű olívaolajba cseppentsünk 15-15-15 cseppet az illóolajakból.  
Hajmosás után a megtörölt, de még nedves hajon oszlassuk szét ezt az olajat, jól dörzsöljük be, 
és úszósapka alatt hagyjuk a gyermeket, amíg bírja (1-2 óra). Ezután tetűfésűvel könnyedén 
lehúzható a serke a hajszálakról, és a tetveket is ki lehet fésülni. Mossuk meg néhányszor a hajat, 
majd a végén 5%-os almaecetes vízzel öblítsük le az olaj miatt. Az ecet erős kellemetlen szaga 
rövid idő után elillan. Ezt eleinte 3 naponta ismételjük, majd elég hetente, összesen 4-5 hétig. 
Hosszú hajú leánygyermeknél is kiválóan működik, fontos a kitartás és az alaposság; 
elengedhetetlen a haj fésülése, átvizsgálása. 

 
 

ÁLTALÁNOS VÉLEMÉNY: 
 
A rovarirtót tartalmazó szerek elpusztítják a tetveket és a serkéket is, de ha sokszor használják adott 

területen előfordulhat, hogy a tetvek ellenállóvá válnak, a túl gyakori használat a gyermeknek is 

ártalmas lehet. Az új, gyógynövényeket, olajakat tartalmazó szerekkel még nics elegendő 

tapasztalatunk, a gyártók információira vagyunk hagyatva. 

 

 Kérem tehát a szülőket, hogy akár jó, akár rossz tapasztalataikat osszák meg 

velem,  kolléganőimmel és a gyermekorvosokkal, hogy megalapozottan tudjuk 

ajánlani a különböző szereket! 
 


