
Produktguide huvudlöss - luskammar

Luskammar

Produkt  Användning Behandlings- Behandlings- Tar bort Tar bort Räcker till Kostar Säljs på
tid rekommendation lusägg löss ca

NitFree Tar bort löss och ägg 
mekaniskt. Äggen 
fastnar och förstörs i 
kammen

Ca 1 vecka Kamma 2-3 dagar för att bli 
fri från löss och ägg. Följ upp 
med finkamning varje dag i 
ytterligare 3-4 dagar

Ja Ja Obegränsat 
antal 
behandlingar 
och personer

299:- Hälsokostbutiker
, www.lusfri.nu

Enkla 
luskammar 
i plast eller 
metall 

Tar bort lössen 
mekaniskt. Äggen 
måste kläckas för att 
lössen ska kunna 
kammas ut

Ca 3 veckor Kamma varje dag för att 
också komma åt äggen som 
kläcks successivt

- Ja Kan räcka till 
många 
behandlingar 
och personer 
beroende på 
kammens 
material

20-100:- Hälsokostbutiker
, Apoteket
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Produktguide huvudlöss - kemiska preparat

Kemiska preparat - används i kombination med luskammar

Produkt  Användning Behandlings- Behandlings- Tar bort Tar bort Räcker till Kostar Säljs på
tid rekommendation lusägg löss ca

Prioderm Schampo. Innehåller 
malation som angriper 
lössens nervsystem 
och dödar dem

Ca 3 veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 8 för att komma åt lössen 
från nykläckta ägg. Finkamma 
varje dag i ytterligare 14 
dagar

Nej Ja 1 förpackning: 
behandling av 
2-3 personer

100:- 
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Apoteket

Prioderm Liniment. Innehåller 
malation som angriper 
lössens nervsystem 
och dödar dem

Ca 3 veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 8 för att komma åt lössen 
från nykläckta ägg. Finkamma 
varje dag i ytterligare 14 
dagar

Nej Ja 1 förpackning: 
behandling av  
1 person

93:-  
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Apoteket

Nix Schampo. Innehåller 
permetrin som 
angriper lössens 
nervsystem och dödar 
dem

Ca 3 veckor Behandla dag 1. Behandla en 
gång dag 7-10 för att komma 
åt lössen från nykläckta ägg. 
Finkamma varje dag i 
ytterligare 14 dagar

Nej Ja 1 förpackning: 
behandling av  
1 person

88:-  
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Apoteket

Tenutex Schampo. 
Receptbelagt. 
Innehåller 
benzylbensoat och 
disulfiram som 
angriper lössens 
nervsystem och dödar 
dem

Ca 3 1/2  veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 9 för att komma åt lössen 
från nykläckta ägg. Finkamma 
varje dag under 
behandlingen. Finkamma 
varje dag i ytterligare 14 
dagar

Nej Ja 1 förpackning: 
behandling av  
1-2 personer

110:- 
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Apoteket
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Produktguide huvudlöss - naturpreparat

Naturpreparat - används i kombination med luskammar

Produkt  Användning Behandlings- Behandlings- Tar bort Tar bort Räcker till Kostar Säljs på
tid rekommendation lusägg löss ca

Paranix Spray. Innehåller 
kokosnöt- och anisolja 
som täpper till lössens 
andningsvägar och 
gör att de kvävs

Ca 2 veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 9 för att komma åt lössen 
från nykläckta ägg. Använd 
den medföljande kammen så 
ofta som möjligt

- Ja 1 förpackning: 
behandling av 
2-4 personer 2 
gånger 

205:- Apoteket

Licatack Schampo. Innehåller 
kokosnötolja som 
täpper till 
andningsorganen på 
lössen och kväver 
dem

Ca 2 veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 7 och 14 för att komma 
åt lössen från nykläckta ägg. 
Använd den medföljande 
kammen så ofta som möjligt

- Ja 1 förpackning: 
behandling av 
1 person

199:- Apoteket

Gå vaek lus Spray. Innehåller 
kokosnöt-, anis- och 
ylang ylangolja som 
täpper till lössens 
andningsvägar och 
gör att de kvävs

Ca 3 veckor Behandla dag 1. Behandla 
dag 8 för att komma åt lössen 
från nykläckta ägg. Följ upp 
med finkamning varje dag i 
ytterligare 14 dagar

- Ja 1 förpackning: 
behandling av 
2-4 personer 2 
gånger 

149:- 
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Hälsokostbutiker

Hedrin Lösning. Kombination 
av två silikoner, 
dimeticone och 
cyclometicone

minst en vecka Behandla dag 1,låt stå över 
natten. Kamma bort döda 
löss. Upprepa behandling 
efter 7 dagar för att komma 
åt lössen från nykläckta ägg. 
Kamma mellan behandlingar 
och efter sista behandling.

 - ja 1 förpackning: 
behandling av 
1 person

155:- 
Kostnad för 
luskam 
tillkommer

Apoteket
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Produktguide huvudlöss - andra produkter

Andra produkter

Produkt  Användning Behandlings- Behandlings- Tar bort Tar bort Räcker till Kostar Säljs på
tid rekommendation lusägg löss ca

Robi Comb Lössen dödas av 
svaga elektriska stötar

Ca 2 veckor Använd kammen ca 5 gånger, 
med 2-3 dagars mellanrum 
under 2 veckor

- Ja Kan räcka till 
många 
behandlingar 
och personer 

359:- Hälsokostbutiker

TIQ Lössen dödas av 
svaga elektriska stötar

Ca 2 veckor Använd kammen dagligen,  
under 2 veckor.  Därefter 1-2 
gånger per vecka.

- Ja Kan räcka till 
många 
behandlingar 
och personer 

169:- Claes Ohlson

Luse-
snappern

Lössen sugkammas ut 
med hjälp av det 
vakum som uppstår 
av dammsugningen

Ca 2 veckor Sugkamma ca 5 gånger, med 
2-3 dagars mellanrum under 
2 veckor

- Ja Kan räcka till 
många 
behandlingar 
och personer 

400:- Hälsokostbutiker
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