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Smarta tips för att undvika 
vägglöss på resan

VÄGGLUSEN ÄR ETT NATTDJUR
Vägglusen har återigen blivit ett problem i både Sverige och resten av världen. Det beror dels på 
att vi reser mer nu än förut och att lössen har utvecklat större motstånds kraft mot 
bekämpningsmedel. 

Vägglusen är en nattaktiv insekt som precis som myggen lever av att suga blod från oss 
människor. Den är rödbrun och liknar en platt skalbagge. Kroppen blir mellan en och fem 
millimeter lång och den kan inte flyga. Vägglusen lever upp till ett år men om födan försvinner 
kan de gå i dvala lika länge och sedan komma tillbaka. 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR RESAN
• Vägglöss kan inte ta sig igenom plast så ta med dig några plastpåsar att lägga kläder och 

andra saker i.

• Ta med en ficklampa och ett förstoringsglas (eller använd din smarta mobil), med hjälp av 
dessa kan du snabbt kontrollera säng och textilier på din destination. 
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NÄR DU KOMMER HEM
• Ta för vana att alltid tvätta de kläder du haft med dig på resan när du kommer hem igen.

Lägg inte in dem direkt i din garderob.

• Ta aldrig in väskan i sovrummet efter en resa, placera den utomhus i ett förråd eller på en
balkong om du har möjlighet till det. Alternativt förvara den i en plastsäck inne i din lägenhet.
Har du anledning att misstänka att du kan ha fått med dig vägglöss rekommenderas en
frysning eller värmebehandling av bagaget.

• Om du misstänker att du fått med dig vägglöss hem rekommenderas att tvätta alla textilier i
60°C (som tål det), torktumla och/eller använd torkskåp. Samtliga stadier av vägglöss dör vid
+55°C. För att vara helt säker bör textilierna behandlas med värme i minst 1 timme.

• Det du inte kan tvätta kan du lägga i en plastpåse i frysen, 1,5 kg behöver frysas i tre dygn
(-18 grader) för att samtliga stadier av vägglus ska dö.

• Dammsug resväskan, dammsugarpåsen lägger du sedan i en väl försluten platspåse som du
kastar direkt.

KONTAKT
Känner du dig osäker eller har frågor kring vägglöss? Kontakta Nomors kundtjänst 0771-122 300. 

NÄR DU KOMMER FRAM TILL HOTELLET
• Ställ bagaget i badrummet medan du kollar efter spår av vägglus.

• Lyft upp överkastet och undersök lakan, madrassens sömmar och andra närliggande
skrymslen för att leta efter små svarta fläckar från vägglusens spillning. 90 procent av ett
vägglusangrepp finns i och runt sängen. Titta under sängen om du kommer åt. Hittar du en
vägglus, ta ett foto och visa det för hotellpersonalen och be genast därefter att omgående få
byta rum.

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

• Låt dina kläder ligga kvar i väskan, packa inte upp dem.

• Kläder som du använt lägger du tillbaka i väskan (gärna i en försluten plastpåse), sprid dem
inte i rummet.




