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BLAKĖS



Miegamojo lova- patalinių 

blakių rojus



 Plokšti, rūdžių spalvos, apie 5 mm ilgio 

ropojantys ir geliantys parazitai – tai vienas 

dažniausiai Lietuvoje sutinkamų kenkėjų –

patalinė blakė. Nors vabaliukas plika akimi 

vos pastebimas, jis gali tapti galvos 

skausmu ir kūno sukandimais.



o Nors patalinės blakės neplatina patologijų, tačiau jas labai 

sunku išnaikinti. Dažnam vien išgirdus žodžius patalinė blakė 

ima niežėti odą.

o Patalinės blakės – tai vabzdžiai, mintantys žmonių arba gyvūnų 

krauju. Jos maitinasi daugiausia naktį. Kadangi patalinė blakės 

įkandimo vietoje suleidžia specialios skausmą slopinančios 

medžiagos,  nemalonius pojūčius, niežėjimą ar įkandimo žymes 

pastebėti galite tik ryte. Tad jei ant odos radote įkandimo žymes 

(mažų žaizdelių viename plote net keletas), jei ant patalynės liko 

kraujo lašelių, o šalia jūsų kažkas ropoja, tikėtina, kad susidūrėte su 

klastingomis patalinėmis blakėmis.



Prevencija – tai priežiūra

o Nuo seno žinoma, kad blakė – nešvaros pasekmė, tačiau net ir 

labai prižiūrimuose namuose blakės gali atsirasti, todėl reikia žinoti 

svarbiausius prevencijos momentus. 

o Patalinės blakės gali tūnoti tiek bute, name, sodyboje, tiek 

prabangiausiame viešbutyje.

Patalines blakes iš vienos vietos į kitą perneša žmonės ant drabužių, 

daiktų, po kambarius ir butus jos lengvai plinta per įvairius plyšius, 

ventiliacijos angas, elektros laidais. Sunkiai pastebimos patalinės blakės 

šiuo metu, kai keliaujama itin daug, plinta kone žaibiškai.

o Dažnai blakės į mūsų namus „zuikiu“ parvyksta su mūsų daiktais iš 

kelionių, kai svečiose šalyse apsistojame viešbučiuose, kempinguose ir 

kitose vietose. Patartina kiekvienos nakvynės vietoje (ypač užsienyje), 

patikrinti patalynę. Pravartu pakelti čiužinį ir įsitikinti, ar ant jo nėra 

mažulyčių kraujo dėmelių, kurios paprastai reiškia, jog kraujasiurbys

slapukas čia gyvena.



o Kad būtų lengviau atpažinti patalines blakes, būtina 
žinoti, kad jos, kaip ir daugelis kitų vabzdžių, vystosi 

stadijomis. Nuo kiaušinėlio iki suaugusio vabalo patalinės 

blakės išvaizda keičiasi kardinaliai: augdami šie kenkėjai vis 

tamsėja (nuo permatomos nimfos iki tamsiai rudos spalvos 

suaugėlio).

o Jei įtariama, kad namuose apsigyveno patalinės 

blakės, patariama pirmiausia apžiūrėti pagalves ir jų 
užvalkalus, itin kruopščiai patikrinant visas patalynės, 

čiužinio siūles, net arti lovos esančius baldus (fotelius, sofas, 

staliukus ir kt.). Patalines blakes galima naikinti karščiu, 

nepriekaištinga švara, profesionaliomis priemonėmis.



Blakių naikinimas



BLUSOS



Blusos platina marą, žiurkių dėmėtąją šiltinę, kačių įdrėskimo ligą. 

Kasmet pasaulyje registruojama apie 3 tūkst. maro atvejų. Blusų 

platinamomis ligomis dažniausiai serga vaikai.

Blusos puola ne tik higienos įgūdžių stokojančias šeimas, bet ir 

mėgstančias švarą ir tvarką. 



Kaip atpažinti blusos

įkandimą?

o Atpažinti blusos įkandimą nėra sudėtinga.

o Kraujasiurbiai dažniausiai kandžioja kojas, rankas. 

Įkandimo vietoje gali atsirasti netaisyklingos formos maždaug 

centimetro skersmens paraudimas.

o Išsiritusi iš kokono blusa gali badauti net pusantrų 

metų. Jos gali plisti labai dideliu atstumu. Blusai sudėjus 
kiaušinėlius, per 2-3 savaites išsivysto suaugusi blusa, kuri, 

pajutusi arti gyvulį ar žmogų, negailestingai jį puola.



o Vabzdžiai nevienodai dažnai kanda skirtingiems žmonės, be 

to, mums būdingas skirtingas jautrumo įkandimams lygis. 

Paprastai jautresni jaunesnio amžiaus vaikai ir asmenys, kuriems 

dažnai kanda.

o Ieškodama kraujo, viena blusa dažnai įkanda du arba tris 
kartus toje pačioje vietoje. Blusos įkandimas paprastai 

jaučiamas iš karto, bet jis nėra labai skausmingas – nemalonus 

tik niežėjimas

o Pastebėję ant kūno įkandimus po nakties, rekomenduojame 

kreiptis į gydytoją, kuris diagnozuotų problemą.

o Jei paraudimų pastebėjote ant savo augintinio odos, jį 

erzina niežulys, patariame nedelsiant apsilankyti veterinarijos 
klinikoje. 



Kaip naikinti blusas?

o Kruopščiai išsiurbkite visą aplinką: naikinti blusas reikia ne tik 

nuo gyvūnų, bet ir aplinkoje, kadangi būtina išnaikinti ir ant 
paviršių esančius kiaušinėlius bei lervas.

o Nuolat siurbkite kilimus ir baldus ten, kur miega naminiai 

gyvūnai, kad pašalintumėte blusas ir jų kiaušinėlius.

o Atsargiai išvalykite siurblį, nes blusos būna visos dar gyvos.

o Kratykite ar dulkinkite takus ir naminių gyvūnų guolius lauke, 

kad iškristų blusos ir jų kiaušinėliai.



• Plaukite naminių gyvūnų guolius kiekvieną savaitę, geriausiai 

karštesniu kaip 50 °C vandeniu, kad žūtų visos blusos.

• Atsargiai perneškite guolius, takus ir kt., kad nepaskleistumėte 

blusų kiaušinėlių.

• Geriau pastatykite naminių gyvūnų guolius ten, kur nėra 

kilimų, pavyzdžiui, ant medinių grindų.

• Naudokite blusoms naikinti skirtus insekticidus.



UTĖLĖS
Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. 



GLINDOS







Pedikuliozė

o Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis.

o Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė utėlė, parazituojanti žmogaus 

galvos plaukuose, drabužinė utėlė, prazituojanti žmogaus 

drabužiuose, gaktinė utėlė, parazituojanti gaktos srities plaukuose. 

o Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius 

(glindas), kuriuos priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, 

bet greitai šliaužioja.



Kaip diagnozuoti utėlėtumą?

o Tušti glindų kiautai, negyvos glindos ar utėlės gali būti įvardijamos 

kaip buvęs užsikrėtimas.

o Gyvos, judančios utėlės ar gyvos glindos, esančios arti plauko 

šaknies, patvirtina aktyvų užsikrėtimą. Glindos yra 1,0–1,5 mm dydžio, 

suaugusi utėlė yra maždaug sezamo sėklos dydžio.

Geriausias būdas aptikti utėles – vandeniu sudrėkintomis tankiomis 

šukomis šukuoti plaukus.

Pagrindinis apsikrėtimo drabužinėmis utėlėmis požymis – utėlės 

drabužiuose

o Drabužinės utėlės labiau mėgsta vilnonius drabužius. Maitinimosi 

metu jos išlieka ant artimiausio prie kūno drabužio ir tik atsitiktinai 

iššliaužia ant kūno. Šios utėlės plinta dalijantis drabužiais arba kartu 

miegant.



Utėlės gyvenimo ciklas

Patelė padeda 6-8 kiaušinius (glindas) per dieną. Juos priklijuoja prie 

plauko labai arti odos. 

Lerva (nimfa) išsivysto per 7-10 dienų, o likęs glindos kiautas lieka 

priklijuotas prie plauko. Naujai išsiritusiai lervai (nimfai) per pirmas 24 val. 

būtina pasimaitinti krauju. 

Lervos (nimfos) vystymasis iki suaugusios utėlės, galinčios dėti 

kiaušinius, trunka 7-12 dienų. Lervos (nimfos) neplinta kitiems asmenims, 

užsikrėsti galima tik suaugusiomis utėlėmis.

Galvinė utėlė gyvena maždaug 30 dienų ir per gyvenimą sudeda 

apie 100 kiaušinių. Be žmogaus išorinėje aplinkoje utėlė išgyvena ne 

ilgiau 24 val.

Drabužinės utėlės gyvena ir deda kiaušinius skalbinių ar drabužių 

raukšlėse, ypač – siūlėse. Kiaušinius prilipina prie audinio plaukelių arba 

prie žmogaus kūno plaukelių, išskyrus galvą. Glindos stambios, 0,9-1,0 

mm ilgio.



Kaip utėlės plinta?

Utėlėmis užsikrečiama ilgalaikio tiesioginio sąlyčio su utėlėtais 

žmonėmis metu (vaikų kolektyvuose, perpildytame transporte) 

bei besikeičiant drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, 

naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis, kai utėlė 
gali patekti nuo vieno asmens galvos į kito asmens galvą.

Dažniausiai plinta tiesioginiu būdu iš galvos į galvą, esant 

artimam sąlyčiui arba per šukas, plaukų šepečius, kitus plaukų 

priežiūros reikmenis, keičiantis galvos apdangalais bei juos 

laikant kartu.



Kaip išvengti utėlių?

Žinios apie utėlėtumą yra esminis dalykas, pakeičiantis 

nuostatas ir elgesį bei užtikrinantis efektyvų jo plitimo 
mažinimą. Supratimas apie utėlių vystymosi ciklą padeda jas 

sėkmingai sunaikinti.



Ikimokyklinėse ugdymo 
įstaigose ir mokykloje:

Vaikai neturėtų dalintis šukomis, plaukų šepečiais, kitais 

galvos priežiūros reikmenimis, galvos apdangalais ir 

drabužiais;

Galvos apdangalai turėtų būti laikomi palto (apsiausto), 

kuris kabykloje saugomas atskirai, rankovėje;

Naudojami sportiniai čiužiniai, galvą saugantys įrenginiai 
(šalmai) turi būti valomi (siurbiami dulkių siurbliu) po kiekvieno 

panaudojimo;

Kilimai turi būti siurbiami kasdien.



Utėlių naikinimas
Utėles naikinantys medikamentai (pedikuliocidai) 

naudojami tik išaiškinus utėlėtumą.

Utėlės naikinamos moksleivio tėvų/globėjų pastangomis. 

Tam tikslui skirti medikamentai perkami vaistinėje, jie 

naudojami griežtai laikantis vartojimo instrukcijų. 

Medikamentai naudojami du kartus su 7 dienų pertrauka, jei 
kitaip nenurodyta vartojimo instrukcijoje.

Pavartojus medikamentą 2-3 dienas, plaukus reikia 

rūpestingai iššukuoti tankiomis šukomis.

Po galvos plaukų apdorojimo preparatu, pastebėjus gyvų 

utėlių, būtina procedūrą pakartoti pasirinkus kitą 
medikamentą.



Dažniausiai pasitaikančios 

neefektyvios utėlių galvoje 
naikinimo priežastys:

Medikamentas panaudotas nesilaikant instrukcijoje nurodytų 
reikalavimų;

Panaudotas neefektyvus medikamentas;

Pakartotinas užsikrėtimas nuo kito asmens.



Utėlių pašalinimas šukomis:

Mechaninis utėlių likvidavimas yra rekomenduojamas 

daugelyje šalių.

Plaukai sudrėkinami 4-5 proc. acto tirpalu ir šukuojami 

tankiomis šukomis apie 30 min., kol pašalinamos gyvos 

utėlės.

Šukavimas kartojamas dvi savaites kas 3-4 dienas.



Sąlytį turėjusių asmenų (turėjo artimą sąlytį galva su galva per 

paskutinį mėnesį) išaiškinimas – pagrindinė pakartotino 

užsikrėtimo profilaktinė priemonė. Visi užsikrėtę asmenys utėles 

naikinti turi tuo pačiu laiku ir tuo pačiu utėles naikinančiu 

medikamentu.

Galvos utėlių atveju medikamentu apdorojama plaukuota 

galvos dalis, vėliau plaunama karštu vandeniu su muilu ar 
šampūnu.

Galvos apdangalai, lovos skalbiniai, pagalvės (jei skalbiamos) 

kruopščiai išplaunami karštesniame nei 60ºC vandenyje. Šukos ir 

kiti plaukų priežiūros reikmenys plaunami arba mirkomi 4-5 proc. 

acto tirpale 30 min.

Aptikus drabužinių utėlių bet kurioje vystymosi stadijoje (kiaušinis, 

lervos, subrendę suaugėliai) ant skalbinių, drabužių ar kitų daiktų, 

jos naikinamos kaip galima greičiau. Skalbiniai virinami 2 proc. 

kalcinuotos sodos tirpale 15 min., drabužiai lyginami karštu 
lygintuvu iš abiejų audinio pusių, atkreipiant dėmesį į siūles, 

raukšles. Nevirinami drabužiai skalbiami karštesniame nei 60ºC 

vandenyje. 



GYDOMASIS PURŠKIAMAS 

LOSJONAS+ ŠUKOS NUO UTĖLIŲ 
PARANIT



VISIOMED ZAPX Z100 

ELEKTRONINĖS ŠUKOS NUO 

UTĖLIŲ

Visiomed ZAPX Z100 elektroninės šukos nuo utėlių žudo utėles ir naikina jų 

kiaušinėlius. Įjungus šukas jos skleidžia tylų garsą, o šukuojant tarp plieninių 

šukų dantelių sukuriama silpna elektros srovė, kuri užmuša utėles ir kiaušinėlius 

bei pašalina jas iš plaukų. 

Jos visiškai neskausmingos ir saugios net mažiems vaikams, nes 

nenaudojamos jokios aktyviosios medžiagos, todėl jomis galima naudotis tiek 

kartų, kiek reikia. Visiomed ZAPX Z100 elektroninės šukos nuo utėlių suteikia 

100% veiksmingumą be jokio pavojaus plaukams ar odai. Prietaisas tinka 

kolektyvams ir naminiams augintiniams: šunims, katėms, pan.











AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


