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ZAKŁADANIE CZEPCA PRZECIW WSZAWICY 

Istota i cel • Nałożenie na włosy środka owadobójczego i czepca w celu 
zlikwidowania wszy i gnid 

Obowiązujące 
zasady 

• Zapoznanie się ze stanem pacjenta 
• Wyjaśnienie pacjentowi istoty czynności, uzyskanie zgody na jej 

wykonanie i uzgodnienie czasu, zapewnienie intymności 
• Dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wykonania czynności  

i po jej zakończeniu 
• Sprzęt i materiały powinny być jednorazowe 
• Środek owadobójczy przygotowuje się według zaleceń producenta 
• Niezalanie oczu, uszu, twarzy pacjenta środkiem owadobójczym 
• Wyrzucanie wszystkich użytych materiałów do odpadów skażonych,  

a sprzęt przeznaczyć do dezynfekcji 
• Zabezpieczenie włosów przed wysychaniem przez stosowanie 

ustalonych warstw oraz tzw. Uszczelniania 
• Zaplanowanie powtórzenia zabiegu w celu całkowitego zniszczenia 

insektów 
Przygotowanie 
sprzętu 

• Rękawiczki 
• Fartuch jednorazowy 
• Waciki 
• Duża warstwa waty dostosowana wielkością do owłosionej powierzchni 

głowy 
• Chusty jednorazowe/czepek 
• Chusta ozdobna do dyskretnego zamaskowania czepca 
• Jak są dostępne to pelerynki jednorazowe do osłonięcia ramion i pleców 

oraz z przodu klatkę piersiową i kolana/podkłady jednorazowe 
• Folia lub ceratka 
• Dwie miski nerkowate – jedna na zużyte waciki, druga na płyn na wszy 
• Wazelina 
• Grzebień 
• Zapinki do włosów jeśli włosy są długie 
• Czerwony worek 
• Środek na wszy (np. Delacet)  

Algorytm  • Podłóż pacjentowi pelerynkę/podkład jednorazowy na ramiona i 
barki (wokół szyi)  

• Zabezpiecz uszy chorego wacikami przed zalaniem 
• Rozdzielaj pasemka włosów od strony dalszej 
• Zwilżaj każde pasemko wacikiem nasączonym środkiem 

owadobójczym 
• Odrzucaj waciki po każdym nawilżeniu pasemka włosów do miski 

nerkowatej 
• Sprawdź efekt nawilżenia wszystkich włosów 
• Upnij włosy jeśli są długie 
• Pokryj dokładnie i szczelnie włosy jednolitym płatem waty 
• Załóż na warstwę waty folię/ceratkę z ominięciem uszu 
• Nałóż chustę jednorazową/czepek na folię 
• Schowaj dokładnie kosmyki włosów pod warstwy czepca 
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• Nabierz wazelinę na wacik i posmaruj nią skórę wokół głowy na 
granicy chusty/czepka 

• Zastosuj pasemka z waty i utkaj szczelnie pasemkami przestrzeń 
wokół głowy, pod chustę/czepek lub folię 

• Zastosuj, po zabezpieczeniu czepca i sprawdzeniu czy się utrzyma, 
czepek foliowy fryzjerski bądź chustkę, szal ozdobny na założony 
czepiec (maskowanie czepca) 

• Wyjmij z uszu pacjenta waciki 
• Zdejmij pelerynkę/podkład z ramion 
• Poinformuj pacjenta o konieczności utrzymania czepca na okres  

2-2,5h w zależności od instrukcji środka owadobójczego 
• Zdejmij czepiec i umieść go w szczelnie zawiązanym czerwonym 

woreczku 
• Dokładnie umyj głowę pacjenta 
• Spłucz głowę wodą z octem ( 1łyżeczka octu na 1L wody) co 

powoduje pęknięcie otoczki chitynowej gnid 
• Zabezpiecz ramiona pacjenta pelerynką/podkładem 
• Usuń gnidy poprzez wyczesanie ich gęstym grzebieniem 
• Uczesz włosy według upodobania pacjenta 
• Udokumentuj wykonanie zabiegu 

 


