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PÄÄTÄITARTUNTA 
 
Täi siirtyy päästä toiseen henkilön hiusten ollessa kosketuksissa toisen henkilön hiuksiin, esim. lasten leikkiessä 
päät lähekkäin. Tartunnan oireena voi olla kutina päänahassa. Tartunta voi mahdollisesti tapahtua myös mm. pää-
hineiden, pyyheliinojen, hiuskoristeiden, kampojen ja harjojen välityksellä mutta välillinen tartunta ei ole niin 
yleistä. Täitartunta ei johdu puutteellisesta ympäristön tai henkilön hygieniasta. 
 
Täitartunta todetaan yleensä löytämällä hiuksiin kiinnittyneitä täin munia eli saivareita. Yleensä niitä löytyy kor-
vien takaa ja takaraivolta. Tartunta havaitaan parhaiten kampaamalla kosteita hiuksia alla olevan ohjeen mukai-
sesti. Vastuu tartunnan toteamisesta ja hoitamisesta on kodeilla. 
Täikampoja voi ostaa apteekeista. 
 
TOTEAMINEN 
 

 Kosteisiin hiuksiin levitetään hoitoainetta, joka tekee ne helposti kammattaviksi ja takut kammataan tuke-
vapiikkisellä kammalla tai harjalla. 

 Hiukset kammataan taakse ja keskelle päälakea tehdään jakaus. 

 Täikammalla kampaaminen aloitetaan otsasta ja edetään hiussuortuva kerrallaan kohti niskaa. 

 Jokainen hiussuortuva kammataan täikammalla hiusten tyvestä latvaan saakka. 

 Jokaisen tarkastetun ja kammatun suortuvan jälkeen täikampa pyyhkäistään talouspaperiin ja katsotaan 
kirkkaassa valaistuksessa jääkö kampaan tai talouspaperiin täitä tai saivareita. Tarvittaessa apuna voi 
käyttää suurennuslasia. 

 Näin edetään järjestelmällisesti, kunnes puoli päätä on kammattu ja tarkastettu. Tämän jälkeen siirrytään 
toiselle puolelle päätä. 

 
Päätäitartunta on varma, jos hiuksista löytyy yksikin elävä päätäi. Saivareet eli täiden munat ovat yleensä myös 
merkki tartunnasta. HUOM! Kuolleita saivareita jää usein hiuksiin joksikin aikaa hoidosta huolimatta. 
 
HOITO 
 

 Kaikille perheenjäsenille tehdään täitarkastus (em. ohjeiden mukaisesti). Häätöhoito tehdään vain niille, 
joilla tartunta todetaan. Koko perhe hoidetaan vain silloin, jos tarkastuksen tehnyt ei ole riittävän varma 
tunnistaako tai löytääkö päätäin tai saivareita. 

 Kaikki tartunnan saaneet hoidetaan samanaikaisesti saman päivän aikana. 

 Apteekista on saatavilla useita eri valmisteita päätäin häätöön. Dimetikonia (sopii kaiken ikäisille) sisältä-
vät tuotteet tehoavat varmimmin. Lääkeshampoota (yli 6kk:n ikäisille, vaikuttava aine permetriini) voi 
myös kokeilla mutta täiden vastustuskyky niitä kohtaan on lisääntynyt. 

 Toista häätöhoito, tuotteen ohjeesta riippumatta, 7-10 vrk:n kuluttua.  

 Saivareet kuoriutuvat 10 vrk:n kuluessa munimisesta, joten päivittäinen kampaaminen täikammalla en-
simmäisen häätöhoidon jälkeen on tärkeää hoidon onnistumiselle. Täikampaaminen suoritetaan yllä mai-
nitun täiden toteamiseen tarkoitetun kampausohjeen mukaisesti. Kampaamista täikammalla jatketaan 
vähintään kahden viikon ajan tartunnan toteamisesta. 
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 Mikäli toisen hoitokerran jälkeen hiuksista vielä löytyy elävä päätäi, on hoito epäonnistunut ja häätöhoito 
on uusittava ja täikampaamista jatkettava. 

 Hoidon jälkeen voi vielä löytyä saivareita. Jos ne ovat kauempana päänahasta (yleensä n. 1 cm päässä) 
ovat ne erittäin todennäköisesti tyhjiä tai kuolleita munia eikä kyseessä ole epäonnistunut hoito. 

 
 
SIIVOUS 
 
Aikuinen päätäi ei elä ilman ravintoa muutamaa päivää kauemmin, joten ylenmääräiselle siivoukselle ei ole ai-
hetta. Hiusten kanssa kosketuksissa olevien materiaalien puhtaudesta tulee huolehtia.  
 

 Tartunnan saaneen hiusten kanssa kosketuksissa olleet materiaalit (esim. harjat, kammat, pyyheliina, pää-
hineet, hiuskoristeet) poistetaan käytöstä kahden vrk:n ajaksi tai puhdistetaan päivittäin upottamalla kuu-
maan (+60°C) veteen väh. 30 sekunnin ajaksi.  

 Vuodevaatteet vaihdetaan puhtaisiin molempien käsittelyjen jälkeen. Käytetyt vuodevaatteet pestään 
normaalisti 60°C -pesuohjelmalla. 

 Muiden vaatteiden, huonekalujen, mattojen tai auton sisätilojen yms. puhdistaminen ei ole tarpeen.  

 Kotia ei tarvitse käsitellä hyönteismyrkyllä. 
 
 
TARTUNNAN SAANEEN POISSAOLO PÄIVÄKODISTA TAI KOULUSTA 
 
Päätäitartunnan vuoksi ei tarvitse olla pois päiväkodista tai koulusta eikä lasta tarvitse lähettää kotiin kesken päi-
vän. Häätöhoito tulisi tehdä mahdollisimman pian toteamisen jälkeen. Lapsi voi mennä kouluun normaalisti en-
simmäisen häätöhoidon jälkeen. 
 
 
LISÄTIETOA PÄÄTÄISTÄ 
 
Päätäit ovat 1-4mm mittaisia, litteitä ja harmahtavia siivettömiä hyönteisiä. Ihmisen täit eivät tartu kotieläimiin 
eikä kotieläinten täit ihmisiin. Päätäit käyttävät ravinnokseen ihmisen verta ja elävät n. kuukauden ajan. Hiuksissa 
täit liikkuvat melko nopeasti mutta ihmiskehon ulkopuolella täi ei juurikaan liiku, ei lennä eikä hypi ja kuolee ra-
vinnon puutteeseen parissa päivässä. Kuulakkaan harmahtavat, max. 1 mm kokoiset mannaryynimäiset, soikeat 
saivareet eli täin munat kuoriutuvat 10 vrk:n kuluttua munimisesta. Elävät saivareet ovat tiukasti kiinnittyneinä 
hiuksiin, yleensä alle 6mm etäisyydellä päänahasta. Tyhjä valkea munankuori siirtyy ulommas päänahasta hiuskas-
vun myötä. Munan sijainnista voi siten päätellä onko kyseessä elävä vai kuollut tai tyhjä munan kuori. 
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