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     PÄÄTÄIOHJE 

      
     20.09.2011/yl Hirsso                    

 

 

Postiosoite:  PL 8,  90015 Oulun kaupunki 

Käyntiosoite: Kajaanintie 48A  

 

 

 

Terveydenhuolto 

Avoterveydenhuolto 

OHJEITA PÄÄTÄIONGELMAN VARALLE 
(http://www.tartuntatautiliitto.fi/paatai.html) 
 
Lasten täitartunnat yleistyvät säännönmukaisesti alkusyksystä päiväkotien ja koulujen 

avatessa ovensa kesälomien jälkeen. Toinen esiintymispiikki on tammikuun alussa joululomien 

jälkeen. Päätäit eivät ole uusi ilmiö vaan ne ovat seuranneet ihmiskuntaa tuhansien vuosien 

ajan. Ne eivät myöskään ”synny” liasta. Myöskään huolellinen hiustenpesu tai muu hygienia ei 

suojaa tartunnalta. Tartuttajana on aina toinen tartunnan saanut ihminen. 

 

Päätäi  

 2-4 millimetrin mittainen siivetön läpikuultavan harmaa hyönteinen.  

 Ravintona imetty veri tummentaa päätäin punertavan ruskeaksi. 

 etuosassaan kolme jalkaparia, joiden päässä on pieni tarttumakynsi, jolla se voi 

takertua kiinni hiukseen.  

 Munat eli saivareet ovat muodoltaan soikeita ja ne näkyvät hiuksissa tiukasti kiinni 

olevina, juuri ja juuri silmin havaittavina, noin 0,8 mm:n pituisina, mannaryyniä 

muistuttavina vaaleina nystyinä, jotka ovat tiukasta kiinni hiuksessa toisin kuin helposti 

irtoavat hilsehiukkaset.  

 

Todetaan (tarkempi ohje nauhoituksen kera Tartuntatautiliiton internet-sivuilla) 

 käytä täikampaa (saatavana apteekeista), tavallisesta kammasta täit solahtavat läpi. 

 noin 80 %:lla lapsista on toteamishetkellä hiuksissaan vain muutama päätäi (1-10 kpl). 

Muutamaa täitä voi olla vaikea havaita, joten täitarkastus on tehtävä vähintään kaksi 

kertaa viikossa kuukauden ajan jos koulussa/tarhassa todetaan täiongelma.  

 Täikammalla tehtävä tarkastus voidaan tehdä kuiviin hiuksiin, mutta kosteiden, 

hoitoaineella käsiteltyjen hiusten kampaaminen on helpompaa.  

 Lapsi on saanut päätäitartunnan jos: 

- hiuksista löytyy yksikin elävä päätäi 

- tiukasti kiinni olevia päätäin munia löytyy hiuksista, joita ei aiemmin ole hoidettu tai 

- hiuksissa tiukasti kiinni olevia päätäin munia löytyy alle 1 cm:n etäisyydeltä 

  päänahasta sellaisista hiuksista, jotka on yli kuukautta aiemmin hoidettu 

 

Hoito 

 Kun lapsi saa päätäitartunnan, kaikille perheenjäsenille tehdään täitarkastus ja 

ilmoitetaan asiasta tarhaan/kouluun 

 Päätäitartunta ei hoidu itsekseen, vaan vaatii hoitoa.  

 Päätäiden häätämiseksi on apteekeista saatavana useita valmisteita – valitse täitä 

hoitava valmiste, täitartunnan ehkäisyyn tarkoitettu valmiste ei hoida täitartuntaa 

(esim. Pajunkuorishampoo). Valmisteet ovat joko liuoksia tai shampoomuotoisia.  

 Ensimmäinen hoitokerta ei välttämättä tuhoa kaikkia päätäin munia, jolloin eloon 

jääneistä munista kuoriutuu lisää päätäitä.  

 Hoito toistetaan valmisteesta riippumatta 7-10 vuorokauden kuluttua. Uusintahoidon 

jälkeen hiukset on tärkeää tarkastaa vähintään kerran viikossa usean viikon ajan. 

 Hoitokertojen välisenä aikana täikampaamista kannattaakin jatkaa 2-3 vuorokauden 

välein vähintään kuukauden välein. 

 

TOIVOMME HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ TARHA- JA LUOKKAYHTEISÖISSÄ TÄIEPIDEMIAN 

HOITAMISEKSI. TÄIHOITO JA SEURANTA ON TYÖLÄSTÄ, JOTEN ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ 

PERHEISSÄ EI JOUDUTA TOISTUVIIN HOITOJAKSOIHIN VAIN SEN VUOKSI, ETTÄ OSA 

RYHMÄN JÄSENISTÄ JÄTTÄÄ OMAN OSUUTENSA TEKEMÄTTÄ; YKSIKIN KANTAJA YLLÄPITÄÄ 

TÄIONGELMAA JA LAPSILLE/PERHEENJÄSENILLE JOUDUTAAN ANTAMAAN TOISTUVIA 

HOITOKUUREJA.  
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