
Özel kimyasallar kullanmadan bitleri 
temizlemek için 

Haşere katili Metodu 
(türkisch) 

 

1 
Saçlarınızı daha önce 
hep  
yaptığınız gibi normal  
şampuan ile yıkayınız. 
Gözlerinizi koruyunuz. 
Şampuanı çalkalayınız. 

 

2 
Her zaman kullandığınız 
bakım kreminden bolca 
sürünüz... 
...ya bir örtü bağlanmış 
şekilde dik oturarak... 
...veya bir lavabo üzerine 
eğilerek... 
...size en rahat nasıl 
geliyorsa. 
Bakım kremini saçlarınızda 
bırakınız. 
 

 

 

 

3 
Geniş dişli bir 
tarakla 
saçlarınızın 
dolaşıklığını açın ve 
onları düzleştirin. 
 
Eğer tarak rahat 
hareket ediyorsa... 
 

  

4 
...Haşere katilini 
elinize alınız. Bir saç 
bölgesinde tarağın 
dişleri ile baş derisine 
hafifçe temas edecek 
şekilde direk köklere 
ulaşınız.  

 
 
 

5 
Haşere katilini saçların 
ucuna kadar çekiniz. 
 

 

 
Eğer Haşere katilinin kullanımına henüz alışamadıysanız, ilk önce bir Mini-Haşere 
katili kullanınız. 
Eğer daha önceden tecrübeniz varsa sarı Maxi-Haşere katilini kullanınız. 
 

6 
İyice ıslanmış bitler hareket edemezler; sirkeler dahi Haşere katilinden kaçamazlar.  
Her çekişten sonra köpük içinde bitlerin bulunup bulunmadığın kontrol 

ediniz: (Gerçek boyutlarında)
Tüm bitleri, Haşere katilinin 
her iki tarafını bir mutfak 
bezi ile silerek 
temizleyiniz... 
 
...veya akar su altında 
yıkayınız. 
Dişlerin arasına sıkışmış 
olan bitleri en iyisi bir 
kürdan veya tırnak fırçası 
ile temizleyiniz.

 

 

 

 

 
 



7 
Her bölgeyi birçok kez tarayarak tüm başı sistematik olarak işleme tabi tutunuz. Eğer 
köpük içinde bitler görünüyorsa, saçlar içinden bir sonraki geçiriş öncesinde tarağı 
temizleyiniz. Bu bölgeleri Haşere katili bitsiz kalıncaya kadar bir kez daha tarayınız; 
ardından bir sonraki bölüme geçiniz. Saçlarınızı, eğer gerekli olursa, düzenli olarak 
sıcak su ile ıslatınız ki onlar nemli kalsın. 
 

8 
Saçları iyice 
çalkalayınız. Onları 
damlacıkları kalacak 
şekilde ıslak bırakınız. 
Şimdi saçların 
dolaşıklığını açınız ve 
onları geniş dişli bir 
tarak ile düzleştiriniz. 
Bu işlemi bir örtü 
bağlanmış durumda 
dik oturarak 
uygulayınız. 

 

 

 

 

 

9 
Ne kadar ıslak o kadar 
iyi! 
Çalkalanmış saçlarda 
Haşere katili ile 
taramayı son 
döküntülerin de taranıp 
temizlenmesi için 
tekrarlayınız. Bu bitler 
bakım şampuanı 
içindeki bitlerden daha 
hızlı kurular. Bunları 
hızla çalkalayınız veya 
bunlar tekrar aktif hale 
geçmeden bunları 
elimine ediniz. 
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10 
Bir aile bireyinde bit bulunduğunu öğrendiğinizde 
tüm aileyi ve yakın arkadaşları mutlaka Haşere 
katili ile işleme tabi tutmanız gerekir. Bu işlemi 
yapmayı üstlenen kişi kendisini de bu işin sonunda 
Haşere katili ile işleme tabi tutmalıdır. 

 
 

11 
Haşere katili ile seansları üç kez daha tekrarlayınız ve bu sırada Haşere katili ile 
uygulama günleri arasında 3 günlük boşluklar bırakınız (İki hafta içerisinde toplam dört 
seans). Bu yöntemle yumurtadan çıkan bitler, bunlar henüz yayılmadan veya 
üremeden önce temizlenir. 
 

 
Gün 1: Haşere katili ile işlem 
Gün 5: Haşere katili ile işlem 
Gün 9: Haşere katili ile işlem 
Gün 10: Burada Haşere katili ile işlem başlamadan önce kuluçkaya yatmış olan son 
yumurtalar kırılır. 
Gün 13: Haşere katili ile işlem 
Gün 14: Tüm bitler temizlenir. Saçlarda sadece boş yumurta kabukları kalır. 
 

12 
2., 3. ve 4. seanslarda bitler bu büyüklük  ve bu büyüklük  (Nymphen) arasında 
olmalıdır. Bu gelişim kademeleri genelde yumurtadan çıktıkları başta kalırlar. Eğer 

tam yetişkin bitler, , bulunursa, kişi yeniden bitlenmiş demektir ve Haşere katili 
seanslarına, bitlerin bulunduğu andan itibaren başlayarak, haftada iki kez olarak en az 
üç kez daha devam etmeniz gereklidir. Bu, onların (eğer kuru iseler) bir engelle 
karşılaşmadan bir baştan bir başa hareket ettikleri gelişim kademesidir ve dişiler bu 
süre içerisinde tekrar tekrar yumurtlarlar. 

 


