
Sanering av vägglöss 

                           Instruktioner till dig som hyresgäst 



.. 

Inför sanering 

• Plocka undan och gör en lättare städning. 
Dammsug sängen och sängramen noga. 

• Låt alla möbler stå kvar i de rum de är. 

• Ta av och vik ihop sängkläder och övriga 
tyger (inkl gardiner). Lägg dem i plastsäckar 
när du tar dem till tvättstugan.Tvätta i minst 
60°C för att vägglössen skall dö, de använ-
da plastsäckarna slänger du i restavfall i 
soprummet. Lägg textilierna i nya plast-
säckar tills saneringen är gjord. Användning 
av plastsäckar förhindrar smittspridning i 
tvättstugan. 

Sanering utförs 

Saneringsföretaget gör i varje enskilt fall en 
bedömning och omfattningen av problemet och 
anpassar sedan sina saneringsmetoder därefter. 
Ett medel sprayas eller dimmas i de berörda rum-
men. Het ånga används också. Därefter läggs ett 
giftfritt pulver längs springor, lister och möbler. 
Pulvret verkar uttorkande på vägglusens hud och 
efter ett tag så dör den. 

• Gå inte in i behandlade rum på minst två 
timmar. 

• Efter de första två timmarna kan du använda 
möbler och rum som vanligt. 

2.1. 

• Ställ upp sängen på högkant 
och fytta ut möblerna 1 
meter från väggarna i sovrum 
och vardagsrum. 

• Kontrollera skåp, lådor och hyllor som fnns 
nära sängen efter vägglöss, särskilt de vid 
huvudänden. 

• Älvkarlebyhus gör ett hembesök innan sane-
ring. Älvkarlebyhus tar bort lister i sovrum 
och vardagsrum som vi sedan återställer 
efter att vägglössen är borta. 

• Överkänsliga personer med exempelvis 
astma/allergi, barn under två år, gravida och 
husdjur bör undvika att vara längre stunder 
i behandlade rum så länge eventuell lukt 
kvarstår. 

• Våttorka eller dammsug inte i rummen under 
de veckor som behandlingen pågår. 

• Häng inte upp de tvättade gardinerna förrän 
vägglössen är borta. 

• De tvättade sängkläderna kan nu läggas på 
igen. 

3. 60°C 



Efter sanering 

Du får madrasskydd av Anticimex till sängarna 
som ska sitta kvar i 2 år efter behandlingen och 
får inte tas bort. 

Du får även vägglusfällor som sängbenen ställs 
i och förhindrar att vägglössen klättrar upp i 
sängen. 

• Sov i alla rum som har vägglöss. Flytta inte 
till rum där vägglössen inte fnns, de följer då 
med till det rummet. 

• Håll ett avstånd på 15-20 cm mellan alla 
sidor på sängen och väggen, det är avgöran-
de för att få bort vägglössen. Gäller även 
soffan i vardagsrummet. Inga sängkläder får 
nudda golven. 

• Upprepa tvätt av textilier och sängkläder 
1 gång i veckan i minst 60°C under 2 måna-
der. Kom ihåg att fortsätta använda plast-
säckar när du tar tvätten till tvättstugan och 
släng använd plastsäck i restavfall. 
Användning av plastsäckar förhindrar smitt-
spridning i tvättstugan. 

Älvkarlebyhus tillhandahåller plastsäckar. 

Övrig instruktioner 

• När Anticimex klarmarkerat lägenheten att 
vägglössen är borta ska säng och soffa ha ett 
avstånd på 15-20 cm från väggen i ca 
2 månader till. Även vägglusfällorna som 
sängbenen står i ska vara kvar 2 månader 
efter att vägglössen är borta. 

• Förvara inte resväskor eller andra saker 
under sängen. 

• Tvätta sängkläder, kuddar, täcken och fltar i 
minst 60°C ofta. 

• Tvätta alla textilier (ex kläder) i minst 60°C, 
glöm inte prydnadskuddar, mattor och gar-
diner. Du kan även lägga textilier i frysen i 
minst -19°C under en veckas tid. Lössen dör 
också om du torktumlar minst 50 minuter. 

Allt saneringsmedel måste ligga kvar i 2 månader 
så under den tiden ska du inte dammsuga eller 
våttorka rummen. 
Inledningsvis kan det upplevas som vägglössen 
ökar för att sedan dö ut. 

1-2 veckor efter saneringen gör Älvkarlebyhus 
hembesök för att se att allt går bra. 
När behandlingen är klar och du som hyresgäst 
upplever att vägglössen är borta bokar vi in en 
hund som kollar att lägenheten är fri från vägg-
löss. 

15-20 cm 

• Lägg dammsugarpåsen i en plastpåse, släng 
den sedan direkt i soprummet i restavfall. 

• Kontrollera så att vägglössen inte gömt sig i 
dina böcker, tidningar och prydnadsföremål. 

• Ser du en levande vägglus-döda den och 
släng direkt i toaletten. 



För att saneringen ska ge resul- Tips 
tat måste vi hjälpas åt! 

Du som hyresgäst måste följa skriftliga och 
muntliga instruktioner från oss och Anticimex 
noga. 
Kan Anticimex inte utföra saneringen kommer 
Älvkarlebyhus debitera dig för kostnaden av 
utebliven sanering. Om du vid upprepade till-
fällen inte följer instruktionerna riskerar du att 
sägas upp från bostaden. 

För att hindra smittspridning kan du inte söka 
ny lägenhet inom Älvkarlebyhus så länge sane-
ringen pågår.Vi kan endast erbjuda att åtgärda 
akuta serviceordrar som inte kan vänta fram 
till att vägglössen är borta. 

• Kontrollera och tvätta allt i 60°C i 
samband med resor och hotellvistelser. 

• Förvara inte väskan öppen på golvet 
eller under sängen när du är ute och 
reser. 

• Kontrollera begagnade möbler och ty-
ger innan du köper dem. 

• Bo inte hos vänner 
och familj när du har 
vägglöss, du kan då ta 
med vägglössen till 
deras hem. 

Snabbfakta om vägglöss 

Vägglusen är stor som en platt äppelkärna, 4–5 mm. Honan lägger 1–5 ägg 
om dagen. När vägglusen kläcks efter 1-2 veckor kan den börja suga blod 
direkt. En tom vägglus är genomskinlig medan den blir rödbrun när den 
sugit blod. I brist på föda kan den gå i dvala i upp till två år. De är nattdjur 
och dras till oss människor. Därför går det inte att lösa situationen utan att 
någon bor i lägenheten i de rum som är drabbade. 

Har du frågor? 
- kontakta Älvkarlebyhus eller Anticimex 

............................................................................. ............................................................................. 
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Din kontakt på Anticimex Din kontakt på Älvkarlebyhus 
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