
Förberedelser inför sanering av

vägglöss
För en effektiv  

sanering är samarbete  
viktigt. Följ därför dessa råd:

– Lämna tillträde på avtalad tid.
– Följ instruktionerna i den här  

foldern samt muntligen från 
Nomors skadedjurstekniker.

Tack för din hjälp!



Förberedelser inför sanering av vägglöss
Vägglöss har påträffats i er lägenhet och Nomor kommer därför att utföra sanering 
mot dem. För att saneringen skall vara effektiv och ge resultat måste ett preparat 
sprutas i lägenheten. I och med det behöver vi din hjälp med förberedelser.

Inför saneringen ska sängkläder tas bort och 
sängen ställas på högkant eller långsida så 
undersidan blir tillgänglig för teknikern. 

Tvätta sängkläder inklusive täcken 
och kuddar inför saneringen. Tvätta 
i minst 60 °C och torktumla sedan. 
Lägg därefter de tvättade och torkade 
textilierna i väl förslutna plastsäckar. 
Textilier som inte kan tvättas i 60 °C 
bör behandlas med värme eller kyla på 
annat sätt t.ex. i torkskåp eller frys.

Dammsug och våttorka lister i berörda rum 
någon dag innan varje saneringstillfälle.

Efter saneringen är det inte tillåtet 
att vistas i lägenheten på 1 timme.i

Soffor och fåtöljer ska vändas och ställas 
på högkant eller långsida så undersidan 
blir tillgänglig för teknikern. Möbler 
som står mot väggar måste flyttas 
en halvmeter från väggen. Flytta inte 
möbler från drabbade utrymmen.

50 cm

60 °C 
!



Information
Byt inte sovplats

Om du börjar sova i ett annat rum eller på soffan flyttar lössen 
med dig. Släng inte möbler eller andra saker som är angripna av 
vägglöss, de går nästan alltid att sanera.

Sanera ej med egna preparat
Det är viktigt att du inte försöker sanera med egna preparat då det 
begränsar effekten av Nomors sanering och riskerar att sprida dem 
till fler platser i lägenheten.    

Är bekämpningmedlen som används säkra?
Nomor använder endast bekämpningsmedel som är granskade och 
godkända av svenska myndigheter. Våra tekniker är utbildade och 
licensierade av Folkhälsomyndigheten.

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

Vid frågor och mer information
Vänligen kontakta Nomors kundtjänst på 0771–122 300 eller 
kundtjanst@nomor.se. Fakta och råd om vägglöss finner du på 
nomor.se.

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.


