
KAS YRA UTĖLĖS 
IR KAIP JAS ATPAŽINTI?

Glinda 
(kiaušinėlis)

Suaugusi utėlė

KAS YRA UTĖLĖS 
IR KAIP JAS ATPAŽINTI?

• Utėlės pastebimos plika akimi.
• Pilkos spalvos (arba rausvos, jei ką tik prisisiurbė kraujo).
• 2-3 mm dydžio, kaip sezamo sėkla.
• Minta žmogaus krauju.
• Slepiasi plaukuose, sprando, kaklo srityje, už ausų.
• Utėlės gyvenimo trukmė 6-8 savaitės.
• Viena utėlė gali padėti apie 10 kiaušinėlių per dieną!
• Greitai dauginasi.
• Greitai ropoja, todėl sunkiai aptinkamos.
• Nešokinėja, neskraido, negali būti perduodamos gyvūnų.

Galvos niežulys – pirmas požymis jog yra utėlių!

KAS YRA 
GLINDOS?

Glindomis vadinami galvinių utėlių 
kiaušinėliai. Jos yra 1,0–1,5 mm dydžio. 
Glindos tvirtai prisiklijuoja prie plauko, 
nenukrenta nuo judesio, brūkštelėjimo 
ar pūstelėjimo. Tuo jos skiriasi nuo 
pleiskanų, į kurias atrodo panašios.

KAIP PLINTA UTĖLĖS?
Utėlėmis dažniausiai užsikrečiama vaikų kolektyvuose. Šie parazitai „perduodami“ 

keičiantis drabužiais, galvos apdangalais, patalyne, šukomis, naudojantis bendra lova, 
rankšluosčiais, kai sudaromos sąlygos utėlėms patekti nuo vienos galvos į kitą.



KAIP NAIKINTI UTĖLES?
Pasirūpinti savo vaiko gydymu 
nuo utėlių turi tėvai.

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. +370 683 27 615
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com
www.siauliurvsb.lt
www.facebook.com/siauliurvsb
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KAIP NAIKINTI UTĖLES?
Pasirūpinti savo vaiko gydymu 
nuo utėlių turi tėvai.

Utėles naikinantys medikamentai (pedikuliocidai) 
naudojami tik išaiškinus utėlėtumą ir pasitarus su 
gydytoju ar vaistininku. Medikamentų galima įsigyti 
vaistinėje ir naudoti pagal informaciniame lapelyje 
nurodytą aprašymą.

Svarbu nepamiršti, kad užsikrėtę gali būti ir kiti šeimos nariai. 

SVARBU!  Vaikas į mokyklą ar darželį turėtų sugrįžti tik tada, 
kai utėlės ir glindos visiškai išnaikinamos

PREVENCINĖS 
PRIEMONĖS

• Maudytis ne rečiau kaip kartą per 
savaitę;

• Prižiūrėti plaukus (kirpti, plauti, 
kasdien juos šukuoti);

• Naudoti tik asmeninius reikmenis 
(kepures, šukas, kitas plaukų 
priežiūros priemones);

• Dėvėti švarius asmeninius baltinius, drabužius ir laiku juos keisti, valyti, skalbti, lyginti;
• Naudoti švarią patalynę, ją keisti;
• Pastoviai valyti patalpas bei aplinkos daiktus (kilimus, minkštus baldus patartina išsiurbti 

siurbliu).

SVARBU! Vaikai neturėtų keistis skaromis, šalikais ar kepurėmis, 
naudotis svetimomis šukomis 


