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Teckna aldrig ett avtal utan att kontakta Nomor!

Vägglusen är egentligen ingen lus, utan en skinnbagge. Den blir ca 
4–5 millimeter lång och som vuxen är den gul, röd- eller mörkbrun 
i färgen. Den är nästan helt platt och trycker sig med lätthet in i 
sprickor och springor. Vägglusen är nattaktiv och lever av att suga 
blod från människor. Livslängden är normalt 6–9 månader men i 
brist på föda kan vägglusen gå i dvala och då överleva upp till 18 
månader. Vägglöss sprids med våra saker, såsom resväskor, kläder 
eller möbler men även via transportmedel som till exempel tåg, flyg 
och bussar. 

Hur vet jag att jag fått vägglöss?
90 procent av ett vägglusangrepp finns i och runt sängen.
Eftersom vägglöss gömmer sig dagtid och i regel endast kommer 
fram när man sover så kan det vara svårt att få syn på djuren. 
Det första tecknet på att man har fått hem vägglöss brukar vara 
bett på kroppen. Det kan även finnas blodfläckar på lakanen. Om 
vägglusangreppet har pågått en längre tid brukar det finnas spår i 
form av svarta prickar i hörnen under sängen. I närheten av sängen 
kan man även hitta ömsade skal från växande vägglöss. Vid extrema 
vägglusangrepp syns omkringkrypande djur även dagtid.

Tips för att undvika vägglöss under och efter resa
• Ställ bagaget i badrummet i hotellrummet medan du letar efter 

spår av vägglöss.

• Undersök madrassens sömmar och andra närliggande 
skrymslen efter små svarta fläckar från vägglössens spillning. 

• Titta under sängen om du kommer åt. Hittar du en vägglus, ta 
ett foto, visa för hotellpersonalen och be om att omgående få 
byta rum.

• Lägg aldrig väskan på eller under hotellsängen. Placera den 
istället högt upp och långt borta från sängen, det gäller även 
skor.

• Packa inte upp kläder ur resväskan när du bor på hotell. Kläder 
som du använt lägger du tillbaka i väskan (gärna i en försluten 
plastpåse). Sprid dem inte i rummet.

• Tvätta genast kläder du haft med dig på resan när du kommer 
hem. Alla textilier som tål det bör tvättas i 60°C. Torktumla 
dem sedan och/eller använd torkskåp. Vägglöss i samtliga 
stadier dör vid 55°C. För att vara helt säker bör textilierna 
behandlas med värme i minst 1 timme. Det som inte kan 
tvättas kan läggas i en plastpåse i frysen. 1,5 kg behöver frysas 
i tre dygn i –18°C för att samtliga vägglöss ska dö.

• Ta aldrig in en resväska i ditt sovrum efter en resa. Placera den 
utomhus i ett förråd, på en altan eller på en balkong alternativt 
förvara den i en plastsäck i din bostad. Misstänker du att du 
har fått med dig vägglöss rekommenderas värmebehandling av 
bagaget.

Om ni önskar hjälp med sanering är ni välkomna att  
kontakta vår kundtjänst för tidsbokning.

Vägglöss


