Vägglöss
Vårdhygien inom kommunal vård och omsorg

Allmänt
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
och det gör den under natten från sovande människor. Sticket kan utlösa en allergisk
reaktion med klåda, svullnad och rodnad. Reaktionen kan komma flera dagar efter
själva sticket. Tecken på vägglöss kan vara bett på kroppen, små runda blodfläckar
på lakan och knappnålsstora svarta prickar där den lever.
Under dagtid gömmer sig vägglössen i sängar, soffor, golvlister, gardiner, rullstolar,
väskor och skor. Vägglusen kan följa med hem i bagage eller i begagnade möbler
och kan sedan spridas vidare. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig
krypande. Den orsakar ingen spridning av smitta.

Brukare
 Personen i sig själv utgör ingen eller mycket liten risk för att sprida vägglöss och
kan därför samvårdas med andra.
 Vid inläggning på sjukhus ska brukaren få rena kläder. De egna kläderna läggs i
plastpåse som försluts. Alla tillhörigheter som brukaren har med sig som väska,
ytterkläder eller annat ska läggas i plastsäck som försluts.
Personal
 Följ basala hygienrutiner.
 Vid hembesök ska medhavd väska eller annan utrustning inte placeras i sängen.
Placeras gärna i en plastpåse under besöket.
Besökare
 Ska tillämpa god handhygien.
Måltider
 Personen i sig själv utgör ingen eller mycket liten risk för att sprida vägglöss och
kan därför samvårdas med andra.
Hjälpmedel
 Rengör liftbälten och andra brukarnära hjälpmedel. Det som inte kan tvättas kan
behöva saneras med hjälp av Anticimex eller kasseras.

Städning, tvätt, avfall och disk
Städning
 Rummet städas på konventionellt sätt eller saneras vb med hjälp av Anticimex.
Tvätt
 Tvätt som skickas till tvätteri ex. handdukar och sänglinne hanteras som
smittförande tvätt. Tvätten läggs i rumsbunden vattenlöslig tvättsäck som försluts
inne på rummet och placeras därefter i en gul ytterplastsäck vid uttag ur rummet.
Yttersäcken märks med enhetens namn innan den skickas till tvätteriet.
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Textilier som inte tvättas centralt läggs direkt i tvättmaskin och tvättas i minst 60° i
normallångt tvättprogram. Torktumling med hög värme direkt efter tvätt är att
föredra.

Avfall
Avfall hanteras som konventionellt avfall.
Disk
Disk hanteras som konventionell disk.
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