
DAŽNIAUSIAI GYVENTOJUS DOMINANTYS KLAUSIMAI  APIE GALVINĘ UTöLĘ 
 

 
Kas yra galvin÷ ut÷l÷? 
Galvin÷ ut÷l÷ yra vabzdys, žmogaus parazitas. Ji gyvena ir vystosi žmogaus galvos plaukuose, 
maitinasi žmogaus krauju, kurį siurbia pradurdama galvos odą kelis kartus per dieną. 
Ut÷l÷tumas plačiai paplitęs pasaulyje. 
 
Kaip užsikrečiama? 
Galvos ut÷l÷s paprastai plinta iš galvos į galvą artimo sąlyčio su ut÷lių turinčiu žmogumi metu arba 
naudojantis bendromis šukomis, plaukų šepečiais ar kitais plaukų priežiūros reikmenimis bei galvos 
apdangalais. 
Dažniausiai ut÷l÷mis užsikrečia 3-14 m. amžiaus vaikai ir jų šeimos nariai. 
Mergait÷s ir moterys ut÷l÷mis užsikrečia dažniau nei berniukai ir vyrai. 
 
Ką jaučia žmogus, apsikr÷tęs galvin÷mis ut÷l÷mis? 
Kartais gali jaustis kutenimas, kurį „kažkas“ sukelia jud÷damas tarp galvos plaukų. 
Niežti galvos odą, niežulį iššaukia alergin÷ reakcija į įkandimo metu ut÷l÷s suleistas seiles. 
D÷l galvos odos kasymo atsiranda žaizdel÷s, į jas gali patekti infekcija. 
 
Kaip atpažinti? 
Ut÷l÷s – kraujasiurbiai vabzdžiai, pastovūs žmogaus išoriniai parazitai. Jų kūnas ovalus arba 
pailgas, suplotas, 0,5-6,5 mm ilgio, 0,2-2,5 mm pločio, pilkai rudos spalvos, pasimaitinusių krauju – 
spalva keičiasi nuo raudonos iki juodos, priklausomai nuo virškinimo faz÷s.  
Ut÷lių vystymosi stadijos: kiaušinis (glinda), nimfa ir suaugusi ut÷l÷. 
Ut÷l÷s neturi sparnų, neskraido. Jos nešokin÷ja, bet greitai juda tarp plaukų, tod÷l sunku jas aptikti 
tarp galvos plaukų. 
Kadangi šliaužiojančią po galvą suaug÷lę sunku pamatyti, dažniausiai apsikr÷timą ut÷l÷mis 
patvirtina glindų aptikimas. Glindos yra ut÷lių kiaušiniai, kurias patel÷s tvirtai priklijuoja prie 
plauko šaknies ir jos neatsiklijuoja vandenyje. Tod÷l glindos nenuplaunamos vandeniu, 
neiššukuojamos šepečiu kaip kad pleiskanos. Dažniausiai glindos aptinkamos ant smilkinių ir 
pakaušio bei kaktos srities plaukų, tačiau tam, kad įsitikinti galvos švarumu, patartina kruopščiai 
apžiūr÷ti visą galvą, atkreipiant d÷mesį į nukasymus ir paraudimus. Tinkamas apšvietimas apžiūrint 
galvą palengvina glindų aptikimą. 
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Kas yra glinda? 
Glinda yra ut÷l÷s kiaušinis. 
Glindomis kartais gali būti atsitiktinai palaikomos pleiskanos. 
Glindos aptinkamos tvirtai priklijuotos prie plauko, labai arti odos. 
Glindos yra ovalios, gelsvai baltos spalvos. Glinda išsivysto iki nimfos per savaitę. 
 

 
 
Kas yra nimfa?  
Glinda išsivysto į nesubrendusią ut÷lę, vadinamą nimfa. 
Nimfa panaši į suaugusią ut÷lę, bet yra mažesn÷. 
Nimfai išsivysto į suaugusią ut÷lę per 7 dienas. 
Tam, kad nimfa išgyventų, jos mitybai reikalingas kraujas. 
 
Kas yra suaugusi ut÷l÷? 
Suaugusi ut÷l÷ yra sezamo s÷klos dydžio, pilkai baltos spalvos, turi 3 poras kojų. 
Patel÷s deda kiaušinius (glindas); patel÷s didesn÷s už patinus. 
Suaugusi ut÷l÷ žmogaus galvos plaukuose gyvena apie 30 dienų. 
Maitinimasis krauju yra būtinas suaugusiai ut÷lei tam, kad ji išgyventų. 
Be žmogaus ut÷l÷ žūsta per dvi paras. 
 

Glindos dažniausiai randamos 
smilkinių, kaktos ir pakaušio 
srities plaukuose.  
Glinda priklijuojama prie plauko 
arti galvos odos. 
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Kaip naikinti ut÷les? 
Ut÷l÷s naikinamos tik tam asmeniui, kurio galvoje buvo aptiktos suaugusios ut÷l÷s ar glindos. 
Nukenksminami jo asmeniniai daiktai: šukos, plaukų šepečiai, rankšluosčiai, lovos skalbiniai. 
Šukavimas 
Tai vienas iš efektyvių ut÷lių naikinimo priemonių. Taikant šukavimo metodą, reikalingos tankios 
tvirtos šukos, kondicionierius ar 4-5% acto ar citrinos rūgšties tirpalas ir baltas audinys ar 
rankšluostis.  

1. Kondicionieriumi ar rūgščiu tirpalu sudr÷kiname visus galvos plaukus nuo odos iki plaukų 
galų. 

2. Plaukus iššukuojama paprastomis šukomis ir suskirstome į sruogas. 
3. Tankiomis šukomis šukuojame sruogas užkabindami plaukus kuo arčiau odos ir braukiame 

šukas iki pat plaukų galų. 
4. Po kiekvieno braukimo, nušluostome šukas į baltą audinį/rankšluostį ir patikriname ar 

iššukavome ut÷les. 
5. Iššukuojame visą galvą. 
6. Iššukuotas ut÷les sudedame į plastikinį maišelį, tvirtai užrišame ir išmetame į šiukšlių d÷žę. 

Šukas ir naudotą audinį/rankšluostį merkiame į ne v÷sesnį 60ºC vandenį 5-10 min. arba 30 min. 
mirkomi 4-5% acto tirpale. 

7. Galvos plaukų kasdieninį tikrinimą ir šukavimą tęsiame iki nelinks nei ut÷lių nei glindų. 
 

Medikamento naudojimas ut÷lių naikinimui  
Ut÷les naikinantis medikamentas naudojamas, griežtai prisilaikant prie medikamento prid÷to 
informacinio lapelio nurodymų, gydytojo paskirtas arba vaistininko rekomenduotas ut÷les 
naikinantis medikamentas. 
Asmens pečiai uždengiami švariu šviesiu sausu rankšluosčiu ir plaukai šukuojami tankiomis 
šukomis, stengiantis iššukuoti plaukuose esamus vabzdžius. Patartina pašalinti ir glindas. 

Galvin÷s ut÷l÷s vystymosi ciklas 

Suaugusi ut÷l÷ 

Glindos 

Nesubrendusi ut÷l÷, nimfa 
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Panaudojus ut÷les naikinantį medikamentą, patartina plaukus iššukuoti tankiomis šukomis kaip ir 
aprašyta anksčiau, asmuo perrengiamas švariais drabužiais. Naudoti drabužiai ir rankšluosčiai 
skalbiami atskirai nuo kitų šeimos narių daiktų. 
Mokyklinio amžiaus vaikai, panaudojus ut÷les naikinančias priemones, kitą dieną gali grįžti į 
mokyklą. 
Tikrinami visų šeimos narių galvos plaukai. Ut÷les naikinantys medikamentai naudojami tik tada, 
kai šeimos narių galvos plaukuose aptiktos ut÷l÷s ar glindos. Jiems taikomas tas pats ut÷les 
naikinantis medikamentas ir procedūra atliekama tuo pačiu laiku. Ypatingai kruopščiai apžiūrimi tie 
šeimos nariai, kurie miega vienoje lovoje su asmeniu, kuriam jau buvo aptiktos ut÷l÷s/glindos. 
Labai svarbu ir ateityje profilaktiškai šeimos nariams pasitikrinti galvos plaukus. 
Ut÷les naikinantis medikamentas panaudojamas po 7 dienų pertraukos (arba taip, kaip nurodyta 
medikamento informaciniame lapelyje). Ut÷les naikinantys medikamentai žudančiai veikia 
suaugusius vabzdžius, bet nepaveikia visų kiaušinių/glindų. Pakartotinas panaudojimas po 7 dienų 
užtikrina naujai išsivysčiusių ut÷lių žuvimą. Ut÷les naikinančios priemon÷s gali erzinti odą ar tur÷ti 
pašalinį veikimą, tod÷l nereik÷tų jų vartoti dažniau nei nurodyta medikamento informaciniame 
lapelyje. Apžiūrint galvos plaukus patartina pasirūpinti tinkamu apšvietimu. 
 
Asmeninių daiktų nukenksminimas 
Karštis žudančiai veikia uteles ir jų kiaušinius, tod÷l visi asmeniniai skalbiniai tur÷tų būti skalbiami 
karštame vandenyje ir/ar džiovinami karšto ciklo r÷žimu. Kiaušiniai žūsta prie 51,5ºC karščio, o 
suaugusios utel÷s ir prie šiek tiek mažesn÷s temperatūros.  
Asmeniniai drabužiai (galvos apdangalai) ir lovos skalbiniai naudoti per pastarąsias 3 dienas 
skalbiami karštu vandeniu. Tie asmeniniai daiktai, kurių negalima skalbti karštu vandeniu, valomi 
sausai arba talpinami į plastikinį maišą, sandariai uždaromi ir laikomi 10 parų. 
Šukos, plaukų šepečiai ir panašūs daiktai nardinami į karštą 60ºC vandenį 5-10 min. arba 30 min. 
mirkomi 4-5% acto tirpale. 
Kilimus, minkštus baldus ir kt. patartina išsiurbti siurbliu. Insekticidų panaudojimas 
NErekomenduojamas. 
 
Reik÷tų prisiminti 
Apsikr÷tus vaikui ut÷l÷mis, tikrinant jo galvos plaukus ir naikinant ut÷les su vaiku reikia elgtis 
jautriai, taktiškai, atsakingai. 
Ut÷l÷mis gali užsikr÷sti kiekvienas, tiek suaugęs asmuo, tiek vaikai. 
Trumpi plaukai neapsaugo nuo užsikr÷timo ut÷l÷mis. 
Nors galvin÷ ut÷l÷ neplatina ligų, bet apsikr÷timas ja vargina, sukelia daug nerimo, rūpesčių šeimos 
ir kolektyvo bendruomen÷s nariams. 
Galvin÷s ut÷les nepuola šunų, kačių ir kitų gyvūnų ir nesivysto jų kailyje. Visas vystymosi ciklas 
galimas tik žmogaus galvos plaukuose.. 
Kilus klausimams, skambinti šeimos gydytojai, mokyklos visuomen÷s sveikatos priežiūros 
specialistui ar kitos vaikų ugdymo įstaigos medikui.  
 
 
 
Pareng÷ 
dr. Milda Žygutien÷ 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrol÷s centras 
Tel. 2159273 
El.p. m.zygutiene@ulpkc.lt 
 


