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Benvolgudes famílies, 
 
 Degut a què de nou s’ha detectat la presència de polls  a l’escola, us 
demanem la vostra col·laboració, ja que si no hi ha col·laboració de tots, no 
eradicarem el problema. 
 Hem de prendre les mesures pertinents en cada cas per evitar la proliferació 
d’aquest paràsit i fer de l’escola un lloc de convivència agradable per a tothom. Us 
descrivim el tractament que la majoria ja coneixeu: 
 
SI  NO  ES  TÉ  POLLS 
 
Prevenció :  Des del moment de l’avís de la detecció de polls (no abans) 

 NO utilitzar xampú antiparasitari per prevenir, ja que està contraindicat. 

 Raspallar el cap cada dia. 
 
SI  ES  TÉ  POLLS 
 
Una manera de tractament: 
 

 Aplicar un preparat insecticida (millor locions o cremes que no pas xampús) 
seguint estrictament les instruccions perquè s'haurà de repetir el tractament 
més d'una vegada per tal de matar els polls nous que han sortit dels ous. 

 Raspallar els cabells dos o tres cops al dia amb una pinta de pues molt 
fines. 

 Netejar la pinta amb el mateix preparat antiparasitari. 
 
Una altra manera 
 

 Tallar el cabell ben curtet 
 
CONSELLS  ÚTILS 
 

 Mai no utilitzar la mateixa pinta per tots els nens/es o membres de la 
família, comporta perill de transmissió. 

 Mantenir la pinta per raspallar ben neta.  

 Augmentar les mesures habituals d’higiene (roba de llit, tovalloles, 
gorres,…) 

 És important anar revisant els cabells. 

 Barrejar vinagre i aigua i deixar-ho actuar uns 10 minuts al cap facilita 
l’eliminació de les llémenes.   

 Cal visitar el metge o la metgessa si els símptomes continuen després del 
tractament genèric o si hi ha àrees de la pell envermellides o sensibles, 
cosa que podria significar una infecció. 

 
 
RECORDEU que, tal i com es va dir a les reunions d’inici de curs, si algun nen/a 
és reincident, haurà d’anar al CAP a demanar un justificant en el que consti que 
s’està fent el tractament correcte. 

 
 
 

 


