
                                        Hết Chí Trong Vòng 10 Ngày                                                                   
 

NGÀY THỨ NHẤT                                                   NGÀY THỨ SÁU                                                                
●  Thông báo hay kiểm soát tóc của bạn bè                ●  Hút bụi                                                                        
và tóc của các thành viên trong gia đình                     ●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem coi có               
●  Chỉ điều trị cho những người có chí mà                      trứng chí nào còn sót lại không                                    
thôi hay có trứng chí                                                    ●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc                                                                                       
●  Giặt tất cả ra giường, quần áo, và đồ chơi                                                                                                               
ở trong nước nóng với nhiệt độ là (130 độ F)              NGÀY THỨ BẢY                                                                                   
và sấy ở nhiệt độ nóng nhất trong vòng 30                  ●  Hút bụi                                                                                        
phút.  Những thứ không giặt được phải được              ●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem coi có                                                                                         
bỏ vào một cái bao được cột chặt lại và để                      trứng chí nào còn sót lại không                                                                                                                    
trong đó trong vòng 2 tuần lễ hay bỏ trong                  ●  Nếu trứng chí hay chí chưa hết, tiếp tục điều trị nếu              
ngăn đá                                                                              lời hướng dẫn dặn như vậy                                                                                         

                                                                                       NGÀY THỨ TÁM                                                                                  
NGÀY THỨ HAI                                                        ●  Hút bụi                                                                                                           
●  Hút bụi                                                                      ●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem coi có                                                                                                         
●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà                     trứng chí nào còn sót lại không                                
xem coi có trứng chí nào còn sót lại không                  ●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc                                                                                                                                                            
●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi                  ●  Nếu trứng chí hay chí chưa hết, tiếp tục điều trị nếu                                                                                                                                                                                                         
tóc                                                                                       lời hướng dẫn dặn như vậy trừ khi làm ở ngày bảy 

                                                                                       NGÀY THỨ CHÍN                                                  
NGÀY THỨ BA                                                           ●  Hút bụi                                                                                                                                              
●  Hút bụi                     ●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem coi có                                                         
●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà                     trứng chí nào còn sót lại không                                
xem coi có trứng chí nào còn sót lại không                   ●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc                                                                                                                                                                                                                                                                            
●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi                  ●  Nếu trứng chí hay chí chưa hết, tiếp tục điều trị nếu lời     
tóc                                                                                      chỉ dẫn dặn như vậy trừ khi làm ở ngày 7 hay ngày 8                                                                                                             

NGÀY THỨ TƯ                                                            NGÀY THỨ MƯỜI                                                                                           
●  Hút bụi                                          ●  Hút bụi                                                                                                                                                         
●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem     ●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem coi có         
coi có trứng chí nào còn sót lại không                               trứng chí nào còn sót lại không                                                                                            
●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc            ●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc 

NGÀY THỨ NĂM                                                       ●  Nếu trứng chí hay chí chưa hết, tiếp tục điều trị nếu                                                                                                  
●  Hút bụi                                                                           lời chỉ dẫn dặn như vậy trừ khi làm ở ngày bảy, ngày 8                                                                                                                                                                                                             
●  Kiểm soát tất cả các thành viên trong nhà xem             hay ngày 9                                                                                                 
coi có trứng chí nào còn sót lại không                                                                                                                      
●  Dùng lược bắt chí / lấy trứng chí ra khỏi tóc  

Có một vài loại chí có thể phải điều trị hai lần sau ngày 7 đến ngày 10.  Xin vui lòng làm đúng theo lời chỉ 
dẫn của nhà sản xuất thuốc và chỉ dùng khi được dặn là phải làm như vậy. 
 


