
LÀM SAO ĐỂ DIỆT CHẤY 

CHO CON TÔI? 

Chải Bằng Lược Dày và Diệt Chấy 

Nếu con quý vị có chấy, cách tốt 

nhất để diệt chấy là chải tóc hàng 

ngày bằng lược dày trong hai tuần. 

 

Lược chải trứng chấy phải có răng 

dài. Một số loại lược chải trứng 

chấy có bán sẵn tại tiệm thuốc địa 

phương. 

 

Cách tốt nhất để diệt trứng là chia 

tóc thành những món nhỏ. Sau khi 

đã chải kỹ một món tóc, hãy tết 

bím chặt từ sát da đầu để đánh dấu 

những chỗ đã chải xong. Tóc ướt 

thì dễ chải hơn. 

 

 

 

 

 

 

Phải tuốt hết trứng không chải được 

ra khỏi tóc. Quý vị có thể tuốt 

trứng bằng cách dùng móng tay 

hoặc chỉ cắt đi ngọn tóc có trứng 

bám vào.   

CÁCH ĐIỀU TRỊ 
 

Permethrin (NIX)® hay pyrethrin là 

các thành phần tác dụng chính của đa 

số thuốc trị chấy bán qua quầy. 

Dưỡng Tóc có Cồn Benzyl (5%) có 

thể được kê toa để diệt chấy ở trẻ em 

từ 6 tháng tuổi trở lên. 
 

Điều trị bằng Ivermectin (0.5%) như 

Sklice® có thể được kê toa để diệt 

trứng và chấy ở trẻ em từ 6 tháng 

tuổi trở lên. 
 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ 

CÁCH ĐIỀU TRỊ  
 

Cẩn thận làm theo hướng dẫn ghi 

trên nhãn thuốc. 
 

CHỈ dùng cho những người có 

chấy. 
 

KHÔNG để thuốc lâu hơn thời 

gian quy định; làm như thế cũng 

không diệt được chấy nhanh hơn.  

 

 

 

 

 

Những người có chấy cần được điều 

trị dứt. KHÔNG dùng chung một lọ 

dầu gội đầu hoặc gội đầu chung.   

Ngay cả sau khi điều trị, HÀNG 

NGÀY quý vị nên tuốt trứng chấy 

bằng lược dày cho đến khi đã hết 

trứng hoàn toàn.   
 

Đợi ít nhất 7 ngày trước khi điều trị 

lần hai cho người vẫn còn chấy.  Tiếp 

tục tuốt hết trứng hoặc bắt hết chấy.   
 

NẾU ĐIỀU TRỊ KHÔNG  

HIỆU QUẢ THÌ SAO? 
Dưới đây là một số lý do khi điều trị 

không có hiệu quả. 
 

Không cẩn thận làm theo chỉ dẫn trên 

sản phẩm điều trị. 
 

Chưa tuốt hết trứng. 
 

Trẻ lại lây chấy từ bạn bè. 
 

Chấy có thể không chết ngay. 
 

Trẻ không có chấy từ trước. 

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ KHÁC 

ĐỂ CẢ NHÀ KHÔNG CÓ 

TRỨNG VÀ CHẤY? 
 

Điều quan trọng nhất quý vị có 

thể làm là dành thời gian để tuốt 

trứng cho con mình.  

 

Giặt quần áo và ga trải giường 

bằng nước nóng (130°), sau đó 

sấy nóng trong ít nhất 20 phút. 
 

Dán kín những vật dụng không 

giặt được trong túi nhựa khoảng 

hai tuần để diệt chấy còn sống.         
 

Luộc lược, dây buộc và kẹp tóc 

trong nước khoảng năm phút 

hoặc ngâm trong cồn đánh bóng 

hay Lysol khoảng một giờ. 
 

Hút bụi cho thảm và đồ nội thất. 
 

KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG NÀO 

CHO THẤY NHỮNG SẢN PHẨM 

NÀY CÓ HIỆU QUẢ 
 

Dấm, Mayonnaise, dầu Olive 

hoặc dầu chè. 

Những sản phẩm ghi rằng chúng 

hòa tan lớp keo trên trứng chấy 

để tuốt trứng dễ 

hơn.  



Nội dung cuốn tài liệu này 

được thực hiện thông qua Sở 

Y Tế Công Cộng California có 

sự điều chỉnh của các đại diện 

đến từ: 
 

Học Khu Bettendorf 

Community  

Học Khu Davenport North  

Học Khu Scott Community  

Học Khu Pleasant Valley 

Community  

Sở Y Tế Scott County 

Decategorization 

Scott County  

Trường Tư Scott County  
 

Ủy ban không chứng thực bất kỳ sản phẩm 

nào liệt kê trong tài liệu này.  

CHẤY LÀ GÌ? 

Chấy là một loại côn trùng sống 

trên tóc và sống được nhờ hút máu 

của người. Chấy đẻ ra trứng, hay 

còn gọi là “trứng chấy” bám trên 

tóc. 

Chấy sẽ chết nhanh (chỉ trong 

vòng hai ngày) nếu không hút 

được máu vì thế chúng không thể 

sống khi không ở trên đầu của con 

quý vị.  

Trứng chấy mất sáu đến chín ngày 

để nở, và hơn bảy ngày để trở 

thành chấy mẹ có thể đẻ trứng 
 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHẤY 

TẠI SAO NGƯỜI TA CÓ 

CHẤY TRÊN ĐẦU? 
 

Trẻ nhỏ có thể có chấy khi 

chạm vào đầu một em khác 

và khi dùng chung lược, mũ, 

quần áo, kẹp, mũ bảo hiểm, 

khăn quàng cổ, tai nghe, hoặc 

các vật dụng cá nhân khác. 
 

Chấy là một vấn đề trong các 

gia đình, nơi chăm sóc trẻ 

em, trường mầm non và 

trường tiểu học. Trẻ dễ lây 

chấy từ người nhà và bạn 

cùng chơi hơn là từ bạn cùng 

lớp. 

LÀM SAO TÔI BIẾT CON 

MÌNH CÓ CHẤY? 
 

Cách duy nhất để biết con 

quý vị có chấy là nhìn kỹ trên 

tóc của bé. Nếu con có chấy 

thì da đầu của bé có thể bị 

ngứa. 
 

Đừng nhầm lẫn giữa bụi 

bẩn và gàu với trứng (trứng 

chấy). Trứng chấy thường 

dính chặt trên tóc.  
 

Hãy xem kỹ tóc của tất cả mọi 

người trong gia đình. Những nơi 

thường có chấy là gần da đầu, 

đường cổ áo, và phía sau tai.  

NẾU QUÝ VỊ CÓ THẮC 

MẮC, HÃY LIÊN LẠC VỚI 

Y TÁ HOẶC BÁC SĨ  

CHĂM SÓC CỦA TRƯỜNG 

Ấu trùng lột xác 3 lần 

Ấu trùng trở 
thành chấy mẹ 
và đẻ trứng 7 

ngay sau khi nở  

Chấy mẹ có thể sống được 
30 ngày trên da đầu của 

con người. 

Chấy mẹ đẻ 
trứng (trứng 

chấy) trên tóc  

Trứng chẩy nở 
thành ấu trùng 
trong 5-10 ngày  

 

Hướng Dẫn cho  

Phụ Huynh  

về Chấy  

Các Bước 

Đơn Giản Để 

Diệt Trừ 

Chấy  


