Heeft je kind luizen ? Controleer het met de natkam-test…
Maak het haar van je kind goed nat. Daarna zit je kind
voorovergebogen.
•
•
•

•
•

Breng zeer veel conditioner op het haar aan (gewoon instrijken,
niet draaien).
Kam met een gewone kam van achter naar voor tot er geen
knopen meer in het haar zitten.
Kam met een luizenkam van achter naar voor (dus van de nek
naar het voorhoofd). Kam tegen de schedelhuid aan (richting:
start aan het ene oor en schuif na elke kambeweging een
stukje op tot je bij het andere oor komt).
Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier
en controleer op luizen. Je ziet ze mooi zitten tegen de witte
achtergrond.
Zitten er luizen in de kam, verwijder ze dan met een
tandenstoker.

Het kind gaat nu rechtop zitten.
•
•
•

•
•

Spoel de conditioner uit het haar. Laat het haar zeer nat. Hoe
natter hoe beter.
Kam met een gewone kam van voor naar achter.
Kam met een luizenkam van voor naar achter (dus van het
voorhoofd naar de nek). Je kamt tegen de schedelhuid aan
(richting: start aan het ene oor en schuif na elke kambeweging
een stukje op tot je bij het andere oor komt).
Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier
en controleer op luizen.
Leg de kam na behandeling minstens 30 minuten in
ontsmettingsmiddel.

Luizen gevonden ? Kies dan een gepaste behandeling !

De natkam-methode als behandeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haar wassen met een gewone shampoo
wasbak / lavabo op luizen controleren
zeer veel haarbalsem op het haar aanbrengen
haar uitkammen met een gewone kam
met een luizenkam haar uitkammen van achter naar voor – hoofd voorover gebogen, tegen de
schedelhuid kammen
na elke kambeurt de luizenkam afvegen aan een papieren servet
het haar uitspoelen en zeer nat laten
het haar met een gewone kam kammen
nogmaals met de luizenkam door het haar kammen, nu van voor naar achter en van oor tot
oor, terwijl het kind rechtop zit
vier maal deze behandeling uitvoeren, gespreid over 2 weken = om de vier dagen.
Na 2 weken moet het kind luizenvij zijn

Behandeling met een speciale shampoo of product
Lees de aandachtig de bijsluiter en volg de vooropgestelde behandeling.

