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KVALSTER- OCH PÄLSDJURSALLERGENER I 
DAMM 
 
 
Analysen kan vara aktuell när man skall: 
 
� Undersöka eventuell förekomst av kvalster: 
Vid konstaterad kvalsterallergi bör du i samråd med din 
läkare ta reda på om det finns kvalsterallergen i din 
bostad innan du vidtar omfattande bostadssanerade 
åtgärder. Kvalster förekommer framförallt i sängen, dom 
trivs i fukt, värme och mörker. 
 
� Bedöma mängden pälsdjursallergen, katt och/eller 
hund allergen i din närmiljö: 
Sådana undersökningar kan utföras på daghem, i skolan, 
på arbetsplatsen och/eller i hemmiljö exempelvis före och 
efter utförd allergisanering. 
 
Allergenerna analyseras i damm. Dammsug enligt våra 
provtagningsanvisningar. Dammprovet skickas därefter 
per post till klinisk immunologi, Karolinska Laboratoriet, 
för analys. 
Remiss från din läkare krävs för att få analyser utförda. 
På protokollet ska det framgå varifrån det insamlade 
materialet kommer. 
 
För ytterligare information ring 08-517 764 05. 

 
 
 
 



INSTRUKTION FÖR INSAMLING AV DAMM 
 

 
1. Filterrör 
2. Provuppsamlare 

(kollektor) 
3. Lock till övre delen 
4. Lock till nedre delen 

 
 
1. Sätt in filterröret i provuppsamlaren, 
uppifrån (se bilden). Tryck fast  
provsamlaren hårt på dammsugarröret. 
               3. Sätt på övre locket 
               till behållaren så att 
               det sitter fast. 
 
 
Dammsug det aktuella stället som  
ska undersökas t.ex. madrassen. 
Dammsug ca 2-3 min (se baksidan). 
 
     
  2. Tag bort provupp- 

samlaren fråndammsugarröret.  
Sätt på locket i botten av 

  behållaren. Se till att det  
  sitter fast. 
 
Skicka in behållaren (kollektorn) och protokollet till 

laboratoriet i det förfrankerade kuvertet. 



OLIKA DAMMSUGAROMRÅDEN 
 
� Madrass och kudde 
Madrassen ska inte ha dammsugits de senaste två 
veckorna. Lakan och örngott i sängen ska inte vara bytta 
en vecka före damminsamling. Madrass dammsugs på 
ovansidan och kudde på båda sidor i ca 2-3 minuter. 
 
� Mattan 
Välj ut en mattyta på ca 1+1m. Mattan kan gärna ligga 
under ett bord, där det inte finns så mycket sand. Mattan 
ska inte ha varit dammsugen de senaste två veckorna. 
Dammsug mattan i ca 2-3 minuter. 
 
� Hårt golv 
Dammsug hela golvytan i rummet. Ange ungefärlig yta 
på golvet i protokollet. Dammsug golvet i ca 2-3 minuter. 
 
� Textila möbler 
Möbeln ska inte ha varit dammsugen de senaste två 
veckorna. Dammsug främst rygg och sits på möbeln. 
Dammsug i ca 2-3 minuter. 
 
OBS! 
Blanda inte damm från olika områden. 
Har ni bara fått en kollektor och det är kvalster ni ska titta 
efter, så är det troligast att dom finns i sängen. 

 
 

 


