Vägglöss

Vägglusen – en blodsugande
globetrotter.
Vägglusen lever som en blodsugande parasit på människan och kan skapa
mycket fysiskt och psykiskt elände för personer som drabbas av den.
VÄGGLUSEN ÄR ÅTERIGEN ETT ALLVARLIGT PROBLEM. Inte

DET FINNS INGA SNABBA LÖSNINGAR för att eliminera

bara i Sverige utan i hela världen. I början av 1900-talet
var vägglöss förknippat med fattigdom och man
trodde att de levde i smutsiga miljöer, något som inte
stämmer. På 1940-talet utvecklades bekämpningsmedel
såsom DDT och lindan, som tillsammans med bättre
boendestandard och hushållsapparater, exempelvis
dammsugare och tvättmaskin, innebar det slutet
för vägglössen. Sedan i slutet av 1950-talet fram till
nyligen har problemen med vägglöss varit små. Under
de senaste 5-6 åren har dock situationen förändrats
dramatiskt i hela världen, i Sverige har exempelvis
problemet ökat med 1 000 %.

vägglöss. Kommunikation, information och utbildning
är alla viktiga steg i att lösa problemet. För att effektivt
kunna sanera vägglöss utan kraftiga bekämpningsmedel,
krävs mycket kunskap om vad som får vägglöss att
trivas och föröka sig. På Anticimex har vi, utöver vår
mångåriga erfarenhet, de senaste och effektivaste
bekämpningsmetoderna och verktygen såsom värme och
frysning. För ett lyckat resultat krävs tid, resurser och ett
gott samarbete mellan alla som berörs.

ANLEDNINGARNA TILL ATT VÄGGLÖSSEN ÖKAR ÄR FLERA.

Tidigare användes preparat med de verksamma ämnena
organofosfater, något som var väldigt effektivt mot
vägglöss, men som år 2001 förbjöds i Europa och
många andra utvecklade länder. Ny forskning visar
att vägglössen har utvecklat resistens mot de nya
bekämpningsmedlen och det finns just nu inga effektiva
ersättare till dessa. I kombination med att vårt resande
ökar, så sprids de resistenta vägglössen världen över.

Har du problem med vägglöss
i ditt hem eller på ditt företag?
Vi på Anticimex kan hjälpa dig att bli av med
skadedjuren. Vi förstår den miljö som de lever i och kan
därför hitta orsaken till varför ett skadedjursproblem
uppstår. Vi har funnits i skadedjursbranschen
ända sedan 1934 och har byggt upp en enorm
erfarenhetsbank. Anticimex betyder ”mot vägglus”.

Kommer fram på natten
för att suga blod
VÄGGLUSEN (CIMEX LECTULARIUS) är stor som en 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 ett år. Då är den inte tjockare än ett kreditkort och
mycket svår att upptäcka. Vägglusen gömmer sig gärna i
alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar,
radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den
kan finnas på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i
förvaringsaskar och böcker.

Vägglusen (Cimex lectularius)
4–5 mm

NÄR DEN ÄR HUNGRIG SUGER DEN BLOD från sovande

människor. Sticket är inte smärtsamt men kan utlösa en
allergisk reaktion med klåda, svullnad och rodnad som
symptom. Ett tecken på vägglöss är små runda blodfläckar
på lakanen och knappnålsstora svarta prickar där de lever.
VÄGGLUSEN KAN FÖLJA MED HEM I DITT BAGAGE. När den väl
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är där kan den spridas vidare via t ex begagnade möbler,
resväskor och ryggsäckar. En vägglus kan inte hoppa eller
flyga utan förflyttar sig gående. Den orsakar inga materiella
skador, men mycket fysiskt och psykiskt elände för
personerna som drabbas av den.
MISSTÄNKER DU ATT DITT HEM DRABBATS av vägglöss bör

du snarast kontakta ett saneringsföretag. Vägglöss kan du
inte sanera på egen hand.

Lite att tänka på om du drabbats
	Kontakta snarast ett saneringsföretag.
	Tvätta helst textilierna i 60°. Du kan också köra
dem i torktumlare eller lägga dem i frysen i en
vecka.
	Dammsug överallt och släng därefter
dammsugarpåsen.
	Kontrollera även böcker, tidningar och
prydnadsföremål.

Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige 1934.
Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner,
garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien,
byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö

Tips och råd om du vill undvika problem
med vägglöss
	Placera inte resväskan under sängen
när du bor på hotell.
	Tvätta dina kläder direkt vid hemkomst
och städa ur din resväska ordentligt.
	Kontrollera begagnade möbler innan
du köper dem.

