
CLINIC® Lusekam er anbefalet af specialister. Kammen fjerner lus 
og luseæg uden brug af kemiske stoffer og pesticider. Tænderne er 
fremstillet af kirurgisk rustfrit stål og den specielle slibning sikrer, 
at kammen glider let igennem håret, samtidig med at både lus og 
luseæg fjernes. Det gør CLINIC® lusekammen helt unik. Afstanden 
mellem tænderne er specielt tilpasset til bekæmpelse af lus, og 
ståltænderne bøjer ikke, når håret redes igennem.

Screening (Check for lus):
Det kan anbefales at gøre håret vådt og komme balsam i. Det paci-
ficerer lusene og letter screeningen. Før kammen igennem håret fra 
hovedbund til ud over hårspidserne. Vær specielt grundig når håret 
bag ørerne og i nakken checkes. Er håret filtret, kan det anbefales 
at rede det igennem med en normal børste først. Check CLINIC® 

Lusekammen for lus og æg efter hvert strøg. Er der levende lus, skal 
du kæmme håret grundigt.

Kæmning (Konstateret lusesmitte):
Følg ovenstående anvisning. Håret kan evt. inddeles i sektioner 
med en elastik eller en klemme. Kæm hver sektion med CLINIC® 

lusekammen og skyl kammen i vand, eller tør kammen af i fugtigt 
papir, efter hvert strøg. Gennemgå sektionen, når du er færdig.
Skulle du finde æg klæbet fast til håret, så fjern det straks ved at 
klippe det enkelte hår af med en saks, idet du så er sikker på, at 
det er fjernet. Det er vigtigt at kæmme under gode forhold, dvs. 
i godt lys, for eksempel dagslys.

Det kan også anbefales at lægge et lyst håndklæde rundt om 
haslen, når der kæmmes. Ved konstateret lusesmitte anbefales det 
at screene håret hver 2. eller 3. dag i 2 uger for at sikre at alle lus 
er fjernet.
 
Forebyggelse:
Det er meget vigtigt, at alle voksne lus fjernes ved den første 
kæmning. Derved stoppes smitterisikoen og æglægningen med det 
samme. Derfra gælder det om at checke håret hver 2. eller 3. dag 
for at sikrer, at ingen evt. oversete æg eller nymfer når at blive 
voksne (et overset æg kan klække og dermed skabe en ny cyklus 
med nymfer, voksne lus og dermed nye æg). Skulle du finde en 
voksen lus i håret, må du regne med, at der er lagt nye æg.

Hvis du opdager lus på dine børn, så husk og så at tjekke dig selv. 
Og giv andre i den nære omgangskreds besked, så de får gjort det 
samme. Endvidere bør du vaske sengetøj og sikre at huer, børster, 
kamme etc. ikke udgør en gensmitterisiko, dette f.eks. ved at disse 
lægges i en plasticpose i fryseren i 24 timer. CLINIC® lusekammen 
kan koges.
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CLINIC® Luskam är rekommenderad av specialister. Kammen tar 
bort lus och lusägg utan bruk av kemiska ämnen eller pesticider. 
Tänderna på kammen är framställt av kirurgisk rostfritt stål och 
den speciella slipningen  försäkrar att kammen glider lätt genom 
håret samtidigt som både  huvudlöss och lusägg tas bort. Detta gör 
CLINIC® Luskam helt unik. Avståndet mellan tänderna är speciellt 
anpassad för att bekämpa löss, och ståltänderna böjer sig inte när 
man kammar igennom håret.

Kontroll:
Det rekommenderas att blöta håret samt sätta in balsam. Detta 
pacificerar löss och gör kontrollen lättare. Dra kammen genom 
håret från hårbotten och vidare ut till topparna. Var speciellt noga 
när man kontrollerar håret bakom öronen och i nacken. Om håret är 
tovigt, rekommenderas att man kammar igenom det med en normal 
hårborste först. Kontrollera CLINIC® Luskam efter varje gång man 
drar den genom håret och undersöka om löss og lusägg. Finns där 
levande löss, skall man kamma håret grundligt.

Kamning (Konstaterad lussmitta):
Följ ovanstående anvisning. Håret kan eventuellt delas in i sektio-
ner med en hårsnodd eller en klämma. Kamma varje sektion med 
CLINIC® Luskammen och skölj kammen i vatten eller torka den med 
papper efter varje dragning. Kontrollera varje sektion efter kam-
ning. Om man skulle hitta lusägg, som sitter fastklistrade i håret så 
ta bort genast det genom att klippa av detta med en sax eftersom 

man då kan säkerställa på att alla ägg är försvunnit.
Det är viktigt att kamma igenom håret under optimala förutsätt-
ningar dvs. i bra belysning som dagsljus. Det rekommenderas också 
att lägga en handduk runt axlarna och omkring halsen, när man 
kammar håret. Vid konstaterad lussmitta är det viktigt att man 
upprepar kontrollen var 2. och 3. dag  i 2 veckor för att säkerställa, 
att alla löss är försvunnit.

Ytterligare bör man tvätta och byta sängkläder och säkra att mös-
sor, borster, kam,  osv. inte ger risk för att bli smittad igen. Det 
med att man lägger dessa saker i en plastpåse och sätter dom in i 
frysskåpet  i omkring 24 timmar. CLINIC® Luskam kan kokas.

Förebyggande:
Om man konstaterar lus på barn, så kom ihåg också att kontrollera 
dig själv. Berätta också till din närmaste krets om lus och få dem 
att konrollera det samma.
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 Lusekam fjerner lus og luseæg uden brug af 
kemiske stoffer og pesticider. Clinic Lusekam kan benyttes i tilfælde 
af konstateret luse-smitte, som forebyggelse og til at screene for 
lus og luseæg.

 Luskam tar bort huvudlöss och lusägg utan bruk av 
kemiska ämnen eller pesticider. Clinic Luskam kan användas vid 
konstaterad lus-smitta, i förebyggande syfte samt för att leta 
efter löss och lusägg.
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CLINIC® Täikampa on asiantuntijoitten suosittelema. Kampa pois-
taa täit ja saivaret ilman kemiallisia aineita ja pestisidejä. Piikit 
ovat erityisesti valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja erityi-
nen piikkien hionta takaa, että kampa liukuu hyvin hiusten läpi, 
samanaikaisesti kun sekä täit että saivaret poistetaan. Se tekee 
CLINIC ® Täikammasta ainutlaatuisen.
Piikkienväli on tarkoin määritelty täitten poistoa silmällä pitäen, 
eivätkä rautapiikit taivu hiuksia kammattaessa.

Seulonta:
On suositeltavaa ennen toimenpidettä, että hiukset kostutetaan ja 
niihin lisätään balsamia. Tämä lamaannuttaa täit ja helpottaa näin 
seulontaa.  Vie kampa hiusten läpi hiuspohjasta hiustenkärkeen. 
Erityistä tarkkaavaisuutta tulisi noudattaa kun hiuksia korvien 
takana ja niskassa seulotaan. Jos hiukset ovat takkuiset, on hyvä 
suoristaa hiukset ensin tavallisella harjalla. Kontrolloi CLINIC® 
Täikampa täistä ja saivareista jokaisen kammanvedon jälkeen. Jos 
päässä on eläviä täitä, täytyy hiukset kammata erityisen huolelli-
sesti.

Kampaaminen (Todettu täitartunta): 
Seuraa ylläolevia ohjeita. Hiukset voidaan mahdollisesti jakaa 
osa-alueisiin kuminauhalla tai hiussoljen avulla. Kampaa jokainen 
osa-alue kerrallaan ja huuhtele kampa vedellä tai pyyhi kampa 
paperiin joka vedon jälkeen. Tarkista kukin lohko vielä, kun olet 
saanut sen kammatuksi. Jos löydät hiuksista saivaren kiinnitty-

neenä tiukasti hiukseen, poista se heti leikkaamalla kyseinen hius 
saksilla, jotta voit olla varma sen poistamisesta.  On tärkeää, että 
kampaaminen suoritetaan hyvässä valaistuksessa mieluiten päivän-
valossa. On myös suositeltavaa, että kaulalle ja hartioille asetetaan 
pyyhe ennen toimenpiteen aloittamista. Todetun täitartunnan 
yhteydessä suositellaan hiusten seulontaa joka 2. ja 3. päivä 
kahden viikon ajan, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki täit on 
saatu poistettua.

Lisäksi suositellaan, että kaikki sänkyvaatteet vaihdetaan ja pes-
tään ja huolehditaan siitä että päähineet, harjat, kammat jne eivät 
joudu uudelleen alttiiksi tartunnalle. Tämä voidaan estää esimer-
kiksi asettamalla kyseiset tavarat muovipussissa vuorokaudeksi 
pakastimeen. CLINIC® Täikampa voidaan myös keittää.

Ennaltaehkäisy:
Jos havaitset täitä lapsillasi, muista myös tarkistaa omat hiuksesi. 
Tee myös lähiympäristösi tietoiseksi tartunnasta ja pyydä heitäkin 
tarkistamaan hiukset.
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CLINIC® Lusekam anbefales av spesialister. Kammen fjerner lus 
og luseegg uten bruk av kjemiske stoffer eller pesticider. Tennene 
på kammen er fremstilt av kirurgisk rustfritt stål, og den spesielle 
slipningen sikrer at kammen glir lett gjennom håret samtidig som 
den fjerner både hodelus og luseegg. Det er dette som gjør CLINIC® 
Lusekam helt unik. Avstanden mellom tennene er spesielt tilpasset 
for å bekjempe lus, og ståltennene bøyer seg ikke når man grer 
kammen gjennom håret.

Kontroll:
Det anbefales å væte håret og sette det inn med balsam. Dette 
passiverer lusene og gjør kontrollen lettere. Dra kammen gjen-
nom håret fra hodebunnen og videre ut til tuppene. Vær spesielt 
nøye når du kontrollerer håret bak ørene og i nakken. Hvis håret 
er flokete, anbefales det at man grer gjennom det med en vanlig 
hårbørste først. Kontroller CLINIC® Lusekam etter hver gang du har 
gredd den gjennom håret, og undersøk om det er lus eller luseegg 
på kammen. Hvis du finner levende lus, skal du gre håret grundig.

Kjemming (ved påvist lusesmitte):
Følg anvisningen ovenfor. Håret kan eventuelt deles inn i avsnitt 
med en hårstrikk eller en klemme. Gre gjennom hvert avsnitt med 
CLINIC® Lusekam og skyll kammen i vann eller tørk av den med et 
papir etter hver kjemming. Kontroller hvert avsnitt etter kjemming. 
Hvis du finner luseegg som sitter fastklistret i håret, skal du umid-
delbart fjerne det ved å klippe hvert enkelt hårstrå med en saks. 

På denne måten kan man sikre at alle egg forsvinner.
Det er viktig å gre gjennom håret under optimale forhold, dvs. i 
godt lys som for eksempel dagslys. Det anbefales også å legge et 
håndkle rundt halsen og skuldrene mens man grer håret. 
Ved påvist lusesmitte er det viktig at du gjentar kontrollen annenh-
ver og tredjehver dag i 2 uker for å sikre at alle lus er forsvunnet.

Videre skal du vaske og skifte sengetøy og sikre at luer, børster, 
kammer osv. ikke blir smittet igjen. Du kan legge disse tingene 
i en plastpose og fryse dem i fryseskapet i ca. 24 timer. CLINIC® 
Lusekam kan kokes

Forebygging:
Hvis det er påvist lus hos barn, skal du også huske på å kontrollere 
deg selv. Du skal også fortelle det til din nærmeste omgangskrets 
og få dem til å gjøre det samme.
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 Täikampa poistaa täit ja saivaret ilman kemiallisia 
aineita tai pestisidejä. Clinic Täikampaa voidaan käyttää todetun 
täitartunnan käsittelyyn, täiden ennaltaehkäisyyn sekä täiden 
ja saivareiden seulontaan.

 Lusekam fjerner hodelus og luseegg uten bruk 
av kjemiske stoffer eller pesticider. Clinic Lusekam kan brukes ved 
påvist lusesmitte, som forebyggende tiltak og for å lete etter lus 
og luseegg.
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