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Koulumme oppilaista on löytynyt täitä. Tartunnan leviämisen estämiseksi on tärkeää, että kotona HETI 

TÄNÄÄN ja lähipäivien ajan tarkistetaan kaikkien perheenjäsenten hiukset ja tarvittaessa hoidetaan 

tartunta alla olevien ohjeiden mukaan.  Tarvittaessa lisätietoja saa kouluterveydenhoitajalta.  

TÄITARTUNTOJEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAIKISSA PERHEISSÄ 

SUHTAUDUTAAN TÄHÄN ASIAAN VAKAVASTI. 

 

Täitartunnan tunnistaminen: 

- jatkuva kutina päänahassa erityisesti korvien takana ja niskassa, kutinaa ei välttämättä esiinny 

kaikilla tartunnan saaneilla 

- saivareet eli täin munat muistuttavat hilsettä ja ovat vaaleita kovia nystyjä, jotka kiinnittyvät 

tiukasti hiuksiin erityisesti korvien yläpuolelle ja niskaan 

- täit ovat 2-3 mm mittaisia, harmaita, punaisenruskeita tai mustia liikkuvia loisia, joita on vaikea 

paljain silmin nähdä  

- koko perheen hiukset tarkastetaan huolellisesti tiheällä kammalla jakauksia tehden ja hiukset 

tutkitaan tyvestä latvaan. Hiukset voi myös kammata tiheällä kammalla valkoisen paperin päällä ja 

tarkistaa tippuuko paperille liikkuvia täitä. 

Hoito: 

- täi ei häviä itsestään, vaan tartunta pitää aina hoitaa asianmukaisesti apteekista ilman reseptiä 

saatavalla täishampoolla  

- pese kaikki kammat, harjat ja kihartimet täishampoolla. Ne, mitä et voi pestä, laita pois käytöstä 2 

vrk:n ajaksi, täit kuolevat noin vrk:n sisällä  

- pese vuodevaatteet ja pyyheliinat +60 asteen lämmössä tai kuumenna saunassa +80 asteen 

lämmössä tunnin ajan (saunominen ei poista täitä ihmisen hiuksista) 

- lelut voi pakastaa muovipussissa -18 asteessa vähintään yön yli 

- tartunnan saaneen hiukset pestään uudelleen täishampoolla 2 viikon kuluttua 

- kaikkien hiukset tarkastetaan tiheällä kammalla muutaman päivän välein 2 viikon ajan 

ensimmäisestä pesusta 

- saivareiden irrottamista hiuksista helpottaa kastamalla kampa seokseen, jossa on puolet etikkaa ja 

puolet vettä  

Yleisiä ohjeita: 

- täi on ryömivä loinen; se ei kykene hyppäämään tai lentämään ihmisestä toiseen, vaan tarvitsee 

tarttuakseen lähikosketuksen 

- tartunnan estämiseksi älä lainaa toisten hattuja, harjoja tai kampaa älä myöskään säilytä 

päähinettäsi muiden päähineiden joukossa koululla, vaan esim. oman takin hihassa tai repussa 

- täiden esiintyminen ei ole merkki likaisuudesta, vaan se on ns. tarttuva tauti 

        

 


