Sanering av

vaggloss

VÄGGLUSEN ÄR ETT NATTDJUR
Vägglusen har återigen blivit ett problem i både Sverige och resten av världen.
Det beror dels på att vi reser mer nu än förut och att lössen har utvecklat större
motståndskraft mot bekämpningsmedel.
Vägglusen är en nattaktiv insekt som precis som myggen lever av att suga blod från
oss människor. Den är rödbrun och liknar en platt skalbagge. Kroppen blir mellan en
och fem millimeter lång och den kan inte flyga. Lusen lever upp till ett år men om
födan försvinner kan de gå i dvala lika länge och sedan komma tillbaka.

INFÖR SANERINGEN

Vägglössen gömmer sig gärna i veck och skrymslen
så dammsug därför noga under möbeldynor, kuddar
och så gott det går under möblerna.

Tänk på att lägga dammsugarpåsen i en väl försluten
plastpåse. Släng den genast i brännbart avfall!

Flytta ut alla möbler minst 50 centimeter från
väggen i de rum som ska saneras. Det hjälper
oss att komma åt längs golv- och taklister.

Lägg sängkläder och övriga textilier i väl förslutna
plastsäckar.

Öppna säckarna försiktigt i direkt anslutning till tvättmaskinen. Kasta därefter plastsäckarna genast i
brännbart avfall!

Ta ner alla gardiner och tavlor

Tvätta alla textilier i minst 60 grader och torktumla
sedan. Lägg därefter de tvättade och torkade
textilierna i väl förslutna plastsäckar.
Läs tvättrådet så att textilierna klarar temperaturen.

Dammsug och våttorka alla golv
Städa ordentligt!
Vi erbjuder miljövänliga vattenlösliga plastsäckar
för isolering och tvätt av textilier.
Kontakta vår kundtjänst för mer information,
telefon 0771-122 300.

SÅ GÅR SANERINGEN TILL
Innan saneringen påbörjas genomför vi alltid en riskbedömning som ligger till grund för valet av
bekämpningsmedel och bekämpningsmetod. Det drabbade utrymmet saneras först med ett medel som
antingen sprayas eller dimmas. Därefter applicerar vi ett för människor giftfritt pulver längs springor
och lister. Pulvret verkar uttorkande på vägglusens hud och den avlider efter ett tag.
Vid kraftiga angrepp av vägglöss måste vi ibland ta bort lister, tapeter och andra snickerier för att
kunna sanera ordentligt.
Ingen får vistas i det sanerade utrymmet på fyra timmar. Det går bra att vara i intilliggande rum.
Husdjur, gravida, allergiker och barn under tre år bör inte gå in i sanerade utrymmen inom 24
timmar efter saneringen.
Förutom sanering med bekämpningsmedel erbjuder vi värmebehandling. Det kan ta flera veckor innan
alla vägglöss är borta och saneringen kan behöva upprepas.

EFTER SANERINGEN
Var noga med städningen.
Dammsug noga och ofta.
Våttorka inte golv och lister på fyra veckor, för då kan bekämpningsmedlet försvinna.
Tvätta sängkläder och andra textilier regelbundet.
Sov kvar i sängen även om det känns obehagligt. När vägglössen kommer fram
ur sina gömslen nattetid kommer de att exponeras för bekämpningsmedlet.

Vi använder endast
bekämpningsmedel
som är granskade och
godkända av svenska
myndigheter. Våra
tekniker är utbildade
och licensierade av
Socialstyrelsen.

Flytta inte möbler mellan olika rum, då ökar risken att lössen sprids.

HÄR TRIVS VÄGGLUSEN

Om du drabbats av vägglöss är det mycket troligt att du hittar merparten av dem inom en radie av 1,5 meter från sängen. De markerade
kryssen visar ställen där vägglusen trivs allra bäst. Kontrollera därför golv- och taklister, säng, sängram, gavel och madrass. Titta noga
under och bakom nattduksbord, i skarvar och i stoppade möbler samt bakom tavlor, gardiner och under möbler.
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SNABBFAKTA OM VÄGGLÖSS
Hur kommer vägglusen hem till mig?
Vanligaste sättet att få med sig löss hem är via bagaget, vid övernattning på annan ort eller vid
köp av begagnade möbler.

Hur vet jag om jag har vägglöss hemma?
Om du drabbats av vägglöss hittar du troligen merparten av dem i närheten av sängen. Börja att
kontrollera säng, sängram, gavel och madrass. Titta under och bakom nattduksbord, i skarvar och
i stoppade möbler. Det är också vanligt med vägglöss vid golv- och taklister. Vägglöss kan också
finnas på andra ställen som bakom tavlor, gardiner eller under möbler.

Sprider vägglusen smitta?
Det finns i dagsläget inga kända fall av att vägglössen sprider sjukdomar.

Hur blir jag av med dem?
Det kan vara svårt att bli av med vägglöss när du väl fått in dem, men det går. Vi kan erbjuda
olika metoder för bekämpning. Tillsammans kommer vi fram till vad som är mest lämpligt i ditt
fall. Kontakta oss om du misstänker att du har drabbats eller har frågor om andra skadedjur.

Vägglusens olika levnadsstadier:

www.nomor.se
0771-122 300

