
La tornada a l’escola facilita
el retorn dels molestos polls
L’incbmode insecte ni salta ni vola, sin6 que passa de cap a cap a trav s del contacte

Carme
ESCALES

p
acibncia. Si arriben, ar-
riben. Es busquen, s’aga-
fen amb l’ajuda d’una
pinta de dents molt fi-
nes i juntes, i es posen

en una bossa de plhstic que despr6s
es mant6 tancada durant almenys
48 hores que 6s el que s’estima que
viuen els polls sense alimentar-se de
sang humana. Si no s’ofeguen, po-
den anar a parar a un altre cap. No-
m6s sobreviuen si xuclen la sang a
trav6s del cuir cabellut. Aquest ~s el
tipus de poll que m~s abunda, elque
s’instal-la als caps. Prefereixen els
cabells llisos i nets, perb poden anar
a parar a qualsevol cap, Lamb6 al
d’un adult, encara que sdn els nens
i, sobretot les nenes, els que m6s els
pateixen, perqub en les seves ru-
tines dihries, sobretot durant el joe,
ajunten m~s els seus caps, donant
ocasid aix~’ als polls a passar d’un
cos a un altre. Perb el poll ni salta,
ni vola, nires, passa dels cabells
d’una criatura als d’una altra per
contacte.

Es calcula que als paisos indus-
trialitzats, en un any, entre un 1%
i un 3~ de persones s infecten pel
poll del cap, encara que aquest per-

0centatge pot arribar al 25 ~ als col-
legis. ~Les nenes s’infecten m6s f’a-
cilment, perb ~s perqu6 els seusjocs
fan aproximar m6s els seus caps i
mantenir-los m6s quiets mentre
comparteixen el seu temps)~, ex-
pressa la doctora Rosa Maria Casa-
demont, especialista en Pediatria
del servei d’Atencid Primhria del
CAP Vallcarca-Sant Gervasi. ~Per ai-
xb Lamb6, quan els nens tornen al
eoHegi hi torna a hayer m6s possi-
bilitats de trobar polls, per les aglo-
meracions. Sobretot es veuen a par-
vulari i prim5ria, entre els hens de
3 a 10 anys. Perb durant les colbnies
Lamb6 n’hi ha. De polls n’hi ha tot
l’any,,, exposa Casademont.

POLLS DE CAP I ALTRES// Se sap que ]’ori-
gen dels polls es remunta a milions
d’anys enrere. D’espbcies de polls
n’existeixen moltes, perb es conei-
xen sobretot les que infecten les
persones. Entre les esp~cies n’hi ha
de tres tipus clarament diferenci-
ats: les que s’instal.len al cap, que
no transmeten malalties; les que
poden trobar-se a tot el cos, que si
que poden traspassar malalties, i
un tercer tipus que afecta el pubis
i les aixelles, que es transmet b~si-
cament per via sexual. ~Aquests ill-
rims dos tipus de polls no tenen res
a veure amb els del cap, sdn esp~ci-
es diferents,,, precisa la pediatra Ro-
sa Maria Casademont.

Una vegada es detecten polls, la
pres~ncia dels quals l’anuncia, o b6
la picor al cuir cabellut, o b6 trobar-

HAPPY HEAD. Nens en una empresa barcelonina especialitzada a treure polls.

los en caps de persones de l’entorn
amb qub s’est~ en contacte, ~(enca-
ra que no sempre produeixen picot
de seguida~, segons indica la pedia-
tra, s’extreuen, d’un en un, i s’apli-
ca un repellent. Un dels que millor
ha provat la seva efic/~cia 6s la ~per-
metrina a 1’1%, generalment en gel
o xamptb~, apunta Casademont. En
un cap infectat poden trobar-se de

12 a 15 polls de 2 a 6 mil.limetres
corn a m~xim. Perb ous i 116menes
-aquestes tiltimes no arriben almil-
limetre , n’hi pot hayer fins a un
centenar. Hi ha remeis casolans per
acabar arab ells, perb cap ha estat
provat cientlficament.

ESCASSES COMPLICACIONS//La picot 6s
l’finica incomoditat de la presbn-
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cia de polls en un cap. Per6 si aques-
ta persisteix i no es procedeix a ex-
treure’n els polls, les ll~menes i els
ous, els polls poden passar ales ce-
lles i ales pestanyes i sobrepoblar
el cap, amb el perill de seguir tras-
passant polls a altres persones a tra-
v~s de la roba, les gorres o els bar-
rets, o amb el contacte directe dels
cabells.

L’altre risc possible 6s que es pro-
dueixin ferides al rascar-se el cuir
cabellut i es generin crostes o infec-
cid per bacteris que es derivin de la
ferida. Aquesta complicacid seria
la que recomanaria anar a un met-
ge per revisar la infecci6 i tractar-
la. Perb detectar polls no compor-
ta la necessitat d’una visita mbdica.
La desinfecci6 dels caps de la testa
de la familia o companys de classe
tampoc 6s necessari fer-la si no s’hi
detecten polls.

No obstant, si que hi ha mane-
res de prevenir l’aparicid dels polls.
Sdn senzilles mesures higi~niques,
corn per exemple: no compartir ni
pintes o raspalls, ni tovalloles, ni
barrels. ,L’~poca de disfresses sol
facilitar el contagi de polls, perqu~
passen d’un menor a un altre a tra-
v6s dels vestits o els complements,,,
incideix la pediatra del CAPVallcar-
ca-Sant Gervasi. ~Si es detecten polls
en una pinta, aquesta s’ha de posar
abullir uns 20 minuts i despr6s con-
gelar-la. I si es troben polls a la roba,
s’haur~ de rentar a una temperatu-
ra alta i assecar-la amb assecadora~,
declara la doctora Rosa Maria Casa-
demont.

POLLS EN ADULTS//~(Els polls no hi en-
tenen d’edats~, puntualitza Aran-
zazu Gonz~lez, especialista en me-
dicina de familia i comunit~ria del
CAP Guinardd de Barcelona.
cert que 6s m6s freqfient trobar-ne
al cap d’un nen que d’un adult, per6
se’n poden tenir a qualsevol edat>~,

 (L’estiu 6s 1’6poca
en qu6 els polls
estan m6s actius.
Les femelles
ponen m6s ous
i la calor facilita
que les 116menes
s’obrin))

afegeix, d el tractament per deslliu-
rar-se’n o per prevenir-los 6s exacta-
ment el mateix que el que s’utilitza
per als menors~, declara Gonz~ilez.
~(Hi ha els que tenen la teoria que
l’home t6 una secrecid sebacia que
dificulta la infecci6 per polls, perb
no per la longitud dels seus cabells.
Encara que, per lbgica, si hi ha m~s
longitudde cabells,hihaura m6s su-
perficie perqub les ll6menes s’hi pu-
guin aposentar~), manifesta la met-
ge de familia. Ella Lamb6 corrobora
que tenir polls, a priori, ~no provo-
ca cap reaccid important, a m6s de
la picot, que 6s el principal simpto-
ma, i irritacid del cuir cabellut. 16s
el tractament en pacients amb hi-
persensibilitat al Farmac que s’uti-
litza per combatre’ls el que podria
generar alguna reaccid adversa. Pe-
r6, en principi, el tractament 6s bas-

Segons aquesta doctora del CAP
Guinard6, d’estiu 6s l’~poca en qu~
els polls estan m6s actius,ja que les
femelles ponen llavors m6s ous, i la
calor facilita l’obertura de les 116-
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