
آماده سازی پیش از پاکسازی 

ساس  برای پاکسازی 
 موثر و کارآ 

 همکاری کردن 
مهم است. از اینرو توصیه های زیر را 

رعایت کنید:
– در ساعت تعیین شده اجازه دهید بازرس 

وارد آپارتمان شود.
– دستورالعمل های مندرج در این برگه و 
همچنین دستورالعمل های شفاهی تکنسین 

شرکت مبارزه با جانوران موذی 
"نومور"را رعایت کنید.
ممنون از کمک شما!



آماده سازی پیش از بازرسی برای ساس 
در آپارتمان شما ساس مشاهده شده است و از اینرو شرکت "نومور" عملیات پاکسازی علیه آنرا انجام خواهد 

داد.  برای آنکه پاکسازی موثر و کارآ باشد و نتیجه بدهد بایستی یک ماده در آپارتمان اِسپری )افشانده( شود. با 
توجه به این امر به کمک شما برای آماده سازی نیاز داریم.

مبل ها و کاناپه ها بایستی واژگون شده و روی پهنا یا درازا 
قرار داده شوند تا تکنسین شرکت به زیر آنها دسترسی داشته 

باشد. 

روتختی و مالفه ها و لحاف و بالش ها را پیش از 
عملیات پاکسازی بشویید. آنها را در حداقل 60 

درجه سانتیگراد بشوئید و سپس در دستگاه خشک 
کن گردان بریزید. سپس منسوجات شسته شده را 
در کیسه های پالستیکی که کامالً بسته شده باشند 

قرار دهید. منسوجاتی را که نمی توان با 60 درجه 
سانتیگراد شستشو کرد بایستی در گرما یا سرما به 

شیوه ای دیگری بطور مثال در ُخشک کن چرخان یا 
فریزر قرار داد.

قرنیز های کف اتاق را یک یا دو روز پیش از هر دفعه 
پاکسازی جارو برقی بکشید و با کهنه نمناک تمیز کنید.

پس از عملیات پاکسازی حضور در آپارتمان به 
iمدت 1 ساعت مجاز نیست.

مبل ها و کاناپه ها بایستی واژگون شده و روی پهنا 
یا درازا قرار داده شوند تا تکنسین شرکت به زیر آنها 

دسترسی داشته باشد. مبلمانی که جلوی دیوار قرار 
دارد بایستی طوری جابجا شود که از دیوار نیم متر 

فاصله داشته باشد. از خارج کردن مبلمان در اتاقی که 
مورد حمله ساس قرار گرفته خودداری کنید.

50 سانتیمتر

 60 درجه 
سانتیگراد 

!



اطالع رسانی
جای خوابیدن خود را عوض کنید

اگر در یک اتاق دیگر یا روی کاناپه بخوابید ساس همراه شما نقل مکان می کند. مبلمان 
یا سایر اشیائی را که ساس زده هستند را دور نریزید، تقریباً همیشه می توان آنها را 

پاکسازی کرد.

با موادی که خودتان در اختیار دارید پاکسازی نکنید
مهم است که شما با موادی که خودتان در اختیار دارید پاکسازی نکنید چون اینکار تأثیر 
پاکسازی شرکت "نومور" را محدود کرده و امکان دارد ساس را به جاهای دیگری در 

آپارتمان سرایت دهد.    

آیا مواد پاکسازی که مورد استفاده قرار می گیرند ایمن هستند؟
شرکت "نومور" فقط از مواد پاکسازی بررسی شده و تأیید شده توسط ادارات دولتی سوئد 

استفاده می کند. تکنسین های ما آموزش دیده و دارای پروانه رسمی از اداره تندرستی 
همگانی سوئد هستند.

آیا ساس باعث سرایت بیماری ها می شود؟
در حال حاضر هیچگونه مورد شناخته شده ای از سرایت بیماری ها توسط ساس وجود 

ندارد. 

اگر سوالی دارید یا اطالعات بیشتری می خواهید
لطفاً با واحد خدمات مشتریان شرکت "نومور" شماره تلفن 122300-0771 یا ایمیل 

kundtjanst@nomor.se تماس بگیرید. مطالب علمی و توصیه های مربوط به ساس 
در وبسایت nomor.se وجود دارد.

SÅ GÅR SANERINGEN TILL
Det drabbade utrymmet saneras med ett kiselpulver längs springor och lister. 
Kiselpulvret verkar uttorkande på vägglusens hud och den avlider efter ett tag. 

Undvik att komma i kontakt med kiselpulvret. Det kan vara irriterande för luftvägarna 
om det andas in. Kiselpulver är ett naturämne som är långtidsverkande, men ofarligt 
för människor och husdjur. Så länge pulvret är torrt och rent har det en bekämpande 
effekt. Små vägglöss dör av uttorkning inom en vecka och vuxna vägglöss dör efter 
3-4 veckor.

EFTER SANERINGEN

Var noga med städningen. 

Dammsug noga och ofta men undvik att dammsuga där det finns kiselpulver även 

om det verkar som om besvären är borta. 

Våttorka inte golv och lister på fyra veckor, för då kan kiselpulvret 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 kiselpulvret. Flytta inte möbler 

mellan olika rum, då ökar risken att vägglössen sprids.

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

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.


