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Lus i naturlig størrelse
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Spørg personalet på apo-
teket, hvordan du skal tage 
din medicin.

Læs på indlægssedlen, 
hvordan din medicin skal 
opbevares. 

Er du i fast behandling, kan 
du opleve, at din medicin 
skifter navn. Indhold og 
virkning er uændrede. 
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Medicin

App’en Medicinhusker 
hjælper dig med at tage din 
medicin til tiden.
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Husk at tjekke, om din 
medicin er trafikfarlig.  
Det står på indlægssedlen.

Undlad at ændre i din 
medicin uden aftale med 
lægen. 

Apoteket beregner automa-
tisk dit medicintilskud.

Fortæl altid personalet på 
apoteket, hvis du tager flere 
forskellige slags medicin 
eller kosttilskud.
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 o Når du kæmmer skal du være grundig.

 o Fugt håret, og kom balsam i det, inden du reder det igennem. 
Balsam får lusene til at sidde stille. Alternativt kan håret blot 
gøres vådt, inden det redes igennem.

 o Red det fugtige hår igennem med tættekammen fra hovedbund 
til hårspids. 

 o Vælg en lys tættekam, så du lettest kan se lusene.

 o Efter hvert tag bør tættekammen rengøres eller bankes af på et 
hvidt underlag, så du kan se, hvor mange lus der er redt ud.

 o For at være sikker på at få alle de nye lus med anbefales det, at 
du kæmmer håret hver anden dag i 14 dage.

 o Hold styr på dine fremskridt ved at skrive ned, hvornår du kæm-
mer, og hvor mange lus du finder.

 o Finder du store lus i hovedbunden i dagene efter en ellers vel-
lykket behandling, tyder det på et nyt luseangreb, og behandlin-
gen skal starte forfra.

 o Se en nærmere beskrivelse af, hvordan du kæmmer både almin-
deligt og særlig tykt og uregerligt hår, og få meget mere at vide 
om lus, på www.apoteket.dk/lus
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 o Undersøg dit barn en gang om ugen - det er den bedste 
forebyggelse. Det er også vigtigt at undersøge barnet efter 
en ferie.

 o Undersøg altid dit barn, hvis der konstateres lus i om-
gangskredsen, skolen eller institutionen.

 o Har dit barn lus så husk at underrette omgangskredsen, 
skolen og institutionen.

 o Finder du lus på dit barn, skal hele familien undersøges.

 o Kun de medlemmer af familien, som har levende lus, skal 
behandles.

 o Er dit barn ikke lusefrit efter to-tre behandlinger, anbefa-
les det, at du kontakter lægen eller sundhedsplejersken.



www.apoteket.dk
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På apoteket kan du få hjælp til og 
rådgivning om alle typer medicin. 
Alt personale er faguddannet og 
kan blandt andet svare på spørgs-
mål om recept- og håndkøbsme-
dicin, bivirkninger og medicin til 
børn og fortælle hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du for eksem-
pel tager flere forskellige typer me-
dicin samtidig. Apoteket er stedet, 
hvor du køber din medicin.

Læs mere på apoteket.dk, eller 
spørg på apoteket.


