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Queridos pais/nais/ Titores/as legais:

Queremos informarlles que algunhas familias avisáronnos que detectaron piollos/as nos seus
fillos/as.

Como xa sabedes, os piollos son parásitos que viven na cabeza humana e se contaxian moi 
facilmente por contacto directo. Son incapaces de voar ou saltar, pero se moven moi rápido dunha 
cabeza a otra a través de diferentes obxectos (peine, gorras...).

DIAGNÓSTICO:

• A detección precoz axiliza a eliminación de piollos.
• O principal síntoma da presencia dos piollos son os picores. Sen embargo, aínda que non é 

habitual, pode existir infestación sen que o seu fillo/a manifestara picores.
• Para comprobar a presencia de piollos ou lendres debe examinarse o cabelo detidamente 

para con axuda dunha lendrea ou peine de púas estreitas. Os piollos soen ser difíciles de 
detectar polo que resulta máis fácili distinguir as lendres, pequenos ovos de cor branquecino 
que se atopa adheridos na base do pelo.

 
TRATAMENTO:

• A presencia de piollos non está relacionada coa suciedade polo que se trata de solucionar 
o problema con naturalidade.

• Deben eliminarse os piollos aplicando sobre o pelo seco algunha noción seguindo as 
instruccións do producto.

• Deben retirse os piollos e lendres mortos (usando unha lendrera ou peine de púas estreitas).
• Unha vez realizados os pasos anteriores, recoméndase protexerse de novos contaxios (por 

exemplo, utilizando productos repelentes sempre que exista risco de novos contaxios).
• Recoméndase repetir o tratamento ao cabo de 7-10 días, tempo de incubación necesario 

para que os ovos eclosionesn e se convirtan en piollos.

RECOMENDACIÓNS:

• Evitar o intercambio de cepillos, bufandas, gorros e toallas mentras exista risco de contaxio.
• O pelo longo é mellor levalo recollido.
• Lavar os obxectos que tiveron contacto coa auga en quente.

Esperamos que esta información sexa da vosa axuda.

Un saúdo cordial, 

Asdo.Cipriano Núñez
Xefatura de Estudos.
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