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TÄI

Päätäi on iholoinen, joka tarttuu kosketustartuntana ihmisestä toiseen tai välillisesti esim. kampojen tai 
vaatteiden välityksellä. Täit  aiheuttavat puremasta kertovia punaisia, kutiavia näppyjä – joita tyypillisemmin
löytyy niskasta tai korvien takaa.

Päätäit ovat terveydelle vaarattomia. Ihmiskehon ulkopuolella, ilman säännöllistä veriateriaa ja kehon 
lämpöä, päätäi kuolee ja menettää tartuttamiskykynsä huoneenlämmössä 1-2 vrk:ssa.

Hyväksi avuksi hiusten ja päänahan tutkimisessa ovat kirkas valo, esim. otsalamppu sekä täikampa tai muu 
tiheäpiikkinen kampa. Hiukset tutkitaan tekemällä kammalla järjestelmällisesti jakauksia hiuksiin ja 
tutkimalla ne ohut osio kerrallaan.

Tartunnan ehkäisyn kannalta on tärkeää, ettei päähineitä, kampoja, harjoja yms. hiustenhoitovälineitä 
lainata toisille, jokaisen on hyvä myös käyttää omia pyyhkeitä ja vuodevaatteita. Naulakoilla päähineet, 
huivit ja hanskat tulee laittaa takin hihan sisään ennen takin naulakkoon ripustamista. 

Täiden kuriin saamiseksi toivotaan vanhempien tarkistavan lasten ja kaikkien perheenjäsenten hiukset ja 
päänahka päivittäin noin kuukauden ajan. Vaikka täitä ei tänään löytyisikään, voi niitä jo seuraavana päivänä
löytyä, jos tartunnan on saanut.

HOITO

Päätäiden häätö vaatii aina hoitamista, ne eivät poistu itsestään.  Häätöhoito tehdään liuosmaisella 
valmisteella tai shampoolla (Nix). Hiukset kammataan huolellisesti. Hoito uusitaan tarvittaessa 7-10 vrk:n 
kuluessa. Perheenjäsenet tekevät täitarkastuksen. Vain tartunnan saaneet hoidetaan. Hoidon jälkeen 
vaihdetaan vuodevaatteet sekä pyyhkeet.

Hiukset pestään huolellisesti. Ei käytetä hiustenhoitoainetta ennen permetriinikäsittelyä. Shampoo 
levitetään hyvin päänahkaan. Varotaan shampoon joutumista silmiin. Annetaan vaikuttaa 10 minuuttia. 
Huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan puhtaalla pyyhkeellä. Hiusharjat ja kammat pestään huolellisesti 
samalla shampoolla tai linimentillä. Hiukset kammataan täikammalla kosteina päätäin munien 
poistamiseksi. Tavallisesti yksi hoitokäsittely riittää. Hiusten kampaamista tiheällä kammalla tulee jatkaa 
viikon ajan käsittelyn jälkeen, jotta mahdolliset juuri kuoriutuneet täit saataisiin poistettua. Nix-shampoon 
vaikutus säilyy 14 päivän ajan. Tänä aikana hiukset voidaan pestä normaaliin tapaan. Mikäli eläviä täitä vielä 
löytyy hiuksista, käsittely voidaan uusia 7 tai 14 päivän kuluttua.

Kahden vrk:n sisällä ennen hoitoa käytössä olleet vaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, kammat ja lelut 
pestään yli 55 asteisessa vedessä koneella tai käsin vähintään 5 min.,  mahdollisuuksien mukaan vaatteet 
kuivataan kuumalla asetuksella.  Tekstiilejä ja leluja voidaan pitää 60-80 asteisessa saunassa 1- 2 tuntia, 
pakkasessa yön yli tai ilmatiiviissä muovipussissa kaksi viikkoa. Huonetila imuroidaan normaalisti.

Varhainen täitartunnan huomaaminen ja siitä informoiminen on tärkeää. Ilmoitattehan  
kouluterveydenhoitajalle täitartunnasta. Mikäli lapsellanne on todettu täitartunta, suositellaan, että lapsi 
palaisi kouluun ensimmäisen hoitokäsittelyn ja täin munien poistamisen jälkeen.


