Tout ce qu’il faut
savoir sur les poux…
Insecte grisâtre qui vit sur le cuir chevelu et les cheveux.
La femelle pond 6 à 8 œufs (lentes) par jour.
Les poux vivent environ 20 jours et ils ne peuvent ni voler, ni sauter, ni nager, mais ils
peuvent courir très vite.
Ils peuvent vivre 3 jours en dehors des cheveux.

Par contact direct
tête à tête

Par contact direct de
peignes, brosses à
cheveux, attaches
cheveux.

Par échanges de
chapeaux,
casquettes,
foulards…

Par contact avec
les taies
d’oreillers, draps,
couvertures

 On peut avoir des démangeaisons et se gratter fortement le cuir chevelu.
 En examinant la tête deux fois par semaine avec un peigne fin au-dessus d’une feuille blanche.
Passer le peigne fin de la racine vers la pointe des cheveux.
 Examiner sous un bon éclairage. Vérifier le peigne fin après chaque coup de peigne pour voir
s’il y a des lentes ou poux.
 Chercher les lentes notamment derrière les oreilles et dans la nuque. Elles sont collées aux
cheveux contrairement aux pellicules.

Il existe différentes méthodes de traitement
Traitement naturel :
Avantages : efficace et moins agressif que le shampoing anti-poux traditionnel
Traitement à base d’huile végétale et d’huiles essentielles.
- Mélanger 3 à 5 cuillères à soupe (selon la longueur des cheveux) avec 5 gouttes d’huiles
essentielles d’arbre à thé (tea tree) et 5 gouttes d’huiles essentielles de lavande.
- Répartir sur l’ensemble de la chevelure et recouvrir les cheveux d’un plastique cellophane
- Laisser agir 30min, puis passer un peigne fin dans les cheveux
- Laver les cheveux avec le shampoing habituel
- Renouveler l’opération le lendemain et 7 jours plus tard. Bien peigner les cheveux tous les jours
au peigne fin

Shampoing/lotion anti-poux

Traitement disponible en pharmacie selon les arrivages. Suivre les consignes indiquées sur
le produit

Traitement médical
Si l’invasion est récurrente ou s’il est difficile de venir à bout des poux, il peut être nécessaire
de consulter un médecin qui pourra prescrire un traitement antiparasitaire.

- Il est aussi nécessaire de traiter les cachettes des poux (peignes, brosses, casquettes, foulard, matelas,
draps…)
- Surveiller l’entourage et le traiter si besoin, car les poux passent d’une tête à une autre facilement.
- Répétez le traitement sur plusieurs jours.
- Surveillez les têtes de vos enfants régulièrement !
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à solliciter les infirmières scolaires qui vous
conseilleront selon votre situation.
Mail : service.sante@lfrd.net
Tel : 012.470.390

ឹ
អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគ្រូវែង
អ្ំពីសរវចៃ

វាជាស្តវលិត
អ ព្យណ៌្បផ្ស៉ះន្ដលរស្់ផ្ៅផ្លើន្ស្ែក្បក្បាល និ ងក្បាុងស្ក្ប់។
ផ្មចៃព្យងព្យី ៦ផ្ៅ៨ព្យង (ព្យងចៃ) ក្បាុង១ចងៃ។

ស្តវចៃអាៃរស្់បានរយៈផ្ព្យល២០ចងៃ ព្យួ ក្បវាមិ នអាៃផ្

៉ះ ផ្ោត ឬន្ែលទឹ ក្បបានផ្ទ បុន្នែព្យួក្បវារត់ផ្លឿនណាស្់។

ស្តវចៃអាៃរស្់បានរយៈផ្ព្យល៣ចងៃ ផ្ៅខាងផ្្ៅស្ក្ប់។

ា ស្ិតស្ក្ប់ ្ាស្ ផ្ៅស្៊ូៃង
ប៉ះក្បាលជាមួ យនឹងក្បាល ផ្្បើស្ិត

ដ៊ូរមួក្ប ក្បន្នេងបង់ក្ប គ្នាផ្្បើ

ារប៉ះក្បាលនឹងផ្រោម

អ្ាក្បមានចៃ ផ្ោយផ្ទាល់

ជាមួយអ្ាក្បមានចៃ

ផ្្ាើយផ្ក្បើយ ក្ប្មាលព្យ៊ូក្ប

ស្ក្ប់ ប៊ូ ជាមួយអ្ាក្បមានចៃ

ភួយ របស្់អ្ាក្បមានចៃ

 ផ្យើងរមាស្់ក្បាល និងផ្អ្៉ះន្ស្ែក្បក្បាលខាលាំងៗ
 ្តូវព្យិនិតយក្បាល២ដងក្បាុងមួ យស្បាែែ៍ ផ្ោយស្ិតស្ក្ប់(ព្យីគល់ស្ក្ប់ មក្បៃុងស្ក្ប់) ជាមួ យនឹងស្ាិតន្ដលមានផ្ធេញញឹក្ប
ផ្ៅផ្លើ្ក្បោស្ព្យណ៌ស្

 ្តូវព្យិនិតយផ្្ាមព្យនលឺៃាស្់ល។
អ ព្យិនិតយផ្មើលស្ាិតផ្្ាយផ្ព្យលស្ិតស្ក្ប់មួយស្ាិតៗ ថាផ្តើមានផ្

ើញព្យងចៃ ឬស្តវចៃន្ដរឬផ្ទ?

 រក្បព្យងចៃ ជាព្យិ ផ្ស្ស្រក្បផ្ៅខាងផ្្ាយ្តផ្ៃៀក្ប និងក្បញ្ចឹងក្ប។ ព្យងចៃផ្ៅជាប់នឹងស្ក្ប់ បញ្ច្រ
ច ស្់ព្យីអ្ន្ងែ។

វ ិធីព្យាបាលន្បបធមេជាតិ ៖

មានវ ិធីព្យាបាលផ្សេងៗគ្នា

គុណ្បផ្ោជន៍ ៖ មាន្បស្ិទធភាព្យ និងប៉ះពាល់តិៃតួៃជាងោប៊ូក្បក្ប់ស្ក្ប់ ស្្មាប់ក្បាំចាត់ចៃ
ារព្យាបាលផ្ោយន្សអក្បផ្លើផ្្បងបន្នល និងផ្្បងរុក្បខជាតិ ។
-

ោយទឹក្ប៣ផ្ៅ៥ោលប្ពា (ផ្ៅតាម្បន្វងស្ក្ប់) ជាមួយនឹ ងផ្្បងផ្ដើមន្ត៥តាំណក្ប់ និ ងផ្្បងផ្ទាឡាផ្វនឌ័រ៥ដាំ ណក្ប់

-

ោបផ្លើស្ក្ប់ ទាំងរស្ុង និ ង្គបស្ក្ប់ជាមួយនឹងងង់ បាលស្ាិក្ប

-

ទុក្ប៣០នាទី រួៃស្ិតស្ក្ប់ជាមួ យនឹងស្ាិតន្ដលមានផ្ធេញញឹក្ប

-

បនាាប់មក្បក្បក្ប់ ស្ក្ប់ជាមួ យនឹងោប៊ូក្បក្ប់ស្ក្ប់ ន្ដលផ្្បើ ជា្បចាាំ

-

អ្នុវតតវ ិធី ខាងផ្លើមែងផ្ទៀតផ្ៅចងៃបនាាប់ រួៃមក្បអ្នុ វតតមែងផ្ទៀតផ្ៅផ្ព្យល១ស្បាែែ៍ផ្្ាយ។ ស្ិតស្ក្ប់ ឲ្យបាន
ែេត់ៃត់ជាផ្រៀងរាល់ចងៃជាមួ យនឹងស្ាិតន្ដលមានផ្ធេញញឹក្ប។

ារផ្្បើោប៊ូក្បក្ប់ស្ក្ប់ ឬផ្េោបស្ក្ប់ក្បាំចាត់ចៃ

អាៃរក្បទិ ញបានផ្ៅតាមឱស្ងោែន។ រួៃអាន និងអ្នុវតតតាមារន្ណនាាំន្ដលបរ
ា ក្ប់ផ្ៅផ្លើសលិតសលផ្នា៉ះ។

ារព្យាបាលផ្ោយផ្្បើថាាាំក្បាំចាត់ចៃ
្បស្ិនផ្បើផ្ក្បើតចៃមតងផ្ែើយមែងផ្ទៀត ឬព្យិបាក្បក្បាុងារក្បាំ ចាត់ចៃ ចាាំបាៃ់គួរន្តផ្ៅព្យិផ្្គ្ន៉ះជាមួយផ្វជាបណិឌ តផ្ដើមែី
ឲ្យគ្នត់ ផ្ៃញផ្វជាបរ
ា ព្យាបាលជាំងឺន្ដលផ្ក្បើតផ្េើងព្យីព្យព្យួក្បបារាស្ុីត។

- វាជាារស្ាំខាន់សងន្ដរក្បាុងារស្មាអតក្បន្នលងោក្ប់ ្ួនរបស្់
ល
ស្តវចៃ (ស្ាិត ្ាស្ មួក្ប ក្បន្នេងបង់ ក្ប ព្យ៊ូក្ប ភួយ -ល-)។

- ព្យិនិតយផ្មើ លអ្ាក្បជុាំ វ ិញ្លួន ផ្បើ ផ្គមានចៃ្តូវន្តព្យាបាល ព្យីផ្្ពា៉ះថាចៃអាៃឆ្លងព្យី មាាក្ប់ផ្ៅមាាក្ប់បានោងងាយរស្ួល។
- អ្នុវតតារព្យាបាលឲ្យបានផ្្ៃើនចងៃ

- ព្យិនិតយផ្មើ លក្បាលក្ប៊ូនៗរបស្់ផ្ោក្បអ្ាក្បជា្បចាាំ !
ស្្មាប់ព្យ័ត៌មានបន្នែម ស្៊ូមក្បុាំោាក្ប់ផ្ស្ាើរក្បាុងារផ្ស្ាើស្ុាំផ្ោបល់ព្យីគិោនុបោាយិាោោ
ន្ដលនឹងន្ណនាាំផ្ោក្បអ្ាក្ប ផ្ៅតាមោែនភាព្យរបស្់ផ្ោក្បអ្ាក្ប។
អ្ុីន្មល ៖ service.sante@lfrd.net
ទ៊ូរស្័ព្យា ៖ 012.470.390

