
PORTUGUESE – Head Lice Information Sheet 

O que fazer se o seu filho tem piolhos: Não entre em pânico. Qualquer pessoa pode obter piolhos. Eles se 

espalham quando as pessoas tocam ou compartilhar coisas. Coisas como pentes, toalhas, fones de ouvido. É 

comum que uma criança para obter piolhos. Não se preocupe. Siga as instruções e os piolhos vão todos 

morrer rapidamente. 

 

1.  Olhe para cada cabeça em sua 

casa . 
- Olhe para os ovos brancos 

minúsculos no cabelo. Tenha o 

cuidado de olhar por trás das 

orelhas e no pescoço. Os piolhos 

são pequenos insetos cinza ou 

marrom.   

- Qualquer pessoa que tem ovos ou 

insetos precisa de medicação. 

2. Use o bom piolhos medicina. 
- Você pode comprá-lo em uma 

loja. Você não precisa ir a um 

médico.   

- O tipo de creme tem uma 

aplicação para a cabeça.  

- O champô tem de ser feito de 

duas vezes. Não é muito bom.  

- Pergunte ao farmacêutico para 

ajudar na loja. 

3. Remova todos os ovos. 
- Usar um pente especial no cabelo. 

Seja cuidadoso e gentil.   

- O pente vem com o creme e 

xampu. 

 

4. Lavar a roupa, roupa de cama e 

toalhas. 
- Use água quente e seco, quente 

durante vinte minutos ou mais.   

- Os itens que você não pode lavar 

tem que ser colocado em um saco 

fechado por duas semanas. 

- Auscultadores e capacetes precisa 

ir em um saco por duas semanas. 

5. Mergulhe pentes e escovas em 

água quente. 
- A água tem de ser pelo menos 130 

F. 

- Deixar em água quente por 5-10 

minutos. 

6. vácuo em todos os lugares. 
- Limpar a casa inteira.   

- Vácuo tapetes, almofadas, 

colchões, móveis e todos os 

assentos de carro. 

 

 

Os piolhos não pode viver sem um ser humano. Eles não podem viver em um animal. 

Escolha um bom remédio. Siga todas as indicações para obter piolhos fora de sua casa. 

Ele vai evitar piolhos em sua comunidade. 


