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Què saps de les paparres? 
 

Què fas si te'n trobes una? 
 

 
Les paparres són àcars que parasiten 
animals vertebrats de sang calenta 
com ara gossos, ovelles o conills. 
També poden parasitar persones. 
 
 S'alimenten tot xuclant la sang 

sense provocar dolor o picor. 
 Les paparres són al terra de les 

zones on hi ha plantes i arbustos, o 
zones boscoses, i s'enganxen als 
animals o les persones quan hi 
passen. 

 Si és un nen, la paparra s'enfila fins 
al cuir cabellut. 

 
Cal revisar el cuir cabellut del nen, i la 
roba, i la pell. 
 
Si el nen té una paparra enganxada al 
cuir cabellut, cal desenganxar-la amb 
molta cura. 
Cal fer-ho amb unes pinces: 
 
 Heu d'agafar la paparra amb les 

pinces ben a prop de la boca, al cap, 
 i estirar a poc a poc amb un 

moviment lent i sostingut. 
 

 
 
No l'agafeu amb les mans: feu servir 
guants, paper de vàter. 
 

De seguida heu de rentar la zona amb 
aigua i sabó, i renteu-vos les mans. 
 
 Recordeu que no heu d'intentar 

treure la paparra mitjançant 
quelcom calent, ni amb oli, alcohol, 
vaselina, etc. 

 Tampoc no heu d'intentar de 
treure-la tot retorçant-la: ben al 
contrari, cal evitar d'estripar la 
paparra. 

 
 
I ara, què n'hem de fer? 
 
El més probable és que la paparra no 
hagi transmés cap malaltia, però en 
considerar que poden actuar com 
agent transmissor de nombroses 
malalties, cal parar atenció a l'evolució 
del pacient. 
 
Truqueu a l'ambulatori, o al 061, o a 
Sanitat Respon (902 111 444) si el nen 
presenta alguns d'aquests símptomes: 
 
 Febre, mal de cap. 
 Dolors articulars o musculars, com 

si fos la grip. 
 Inflamació dels ganglis del coll, o 

rigidesa del coll. 
 Qualsevol erupció a la pell. 
 Una taca vermella o negra al cuir 

cabellut, allà on hi era la paparra. 
 
Les paparres també poden provocar 
debilitat, falta de coordinació 
muscular, formigueig, palpitacions, 
dificultat per respirar, paràlisi.

 


