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VÅRDFÖRESKRIFTER EFTER FÄSTINGBETT
Undersök dagligen huden där ni haft fästingbett . Kontakata läkare ifall det inom 1-4
veckor bildas ett rodnande område och radien är över 5cm, ni får feber, huvudvärk eller
influensaliknande symtom.
Borrelios. Borrelia är en bakterie som hör till spiroketerna och som han behandlas med antibiotika.
Borreliabakterien överförs ifall fästingen bitit sig fast i huden i flera timmar, oftast över ett dygn.
Vanligaste symtom är rodnad på ifrågavarande hudområde, (erythema migrans EM), vars radie är över
fem centimeter och uppstår vanligtvis 1-4 veckor efter fästingbettet. Ifall huden rodnar, du får feber,
trötthet, eller muskel- och ledvärk,skall du kontakta läkare. Diagnosen görs på basen av förhandsuppgifter
och läkarundersökning. Det finns inte vaccin mot borrelia.
TBE (Kumlinge sjukan) Hjärnfeber förorsakad av fästingbett. Sjukdoms anamnesen är tudelad.
Inom en vecka uppstår influensa liknande symtom, tempstegring, huvudvärk och ledvärk. Symtomen
varar i en vecka och de flesta återhämtar sig och får en livslång immunitet. Åt cirka en tredjedel av de
insjuknade tränger viruset in i hjärnhinnan och hjärnan. Symtom är feber, nackstyvhet, svindel och
nedsatt allmäntillstånd. Omedelbar vård är nödvändig. Det finns ingen medicin mot TBE, utan endast
symtomen kan behandlas. Däremot finns det vaccin mot TBE
Hur skydda sig mot fästing bett?
Skyddande klädsel: ljusa kläder (som gör det lättare lägga märke till fästingen), långa ärmar, långbyxor
med byxbenen innanför stumporna, eller långskaftade gummistövlar. Kontrollera dagligen huden och
avlägsna eventuella fästingar så snabbt som möjligt. Det rekommenderas att man tar bort fästingen
genom att ta tag i den så nära huden som möjligt och dra ut den rakt uppåt eller med en skruvande
rörelse. På apoteket kan man köpa speciella pincetter för borttagande av fästingar. Även husdjuren bör
kollas.

Mera information: www terveyskirjasto.fi

Fästingen avlägsnad: ___________________
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