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Lutikka luonnollisessa
koossa.

Munat
Seinäluteen munat ovat
valkoisia ja läpikuultavia.
Ulkonäöltään muna
muistuttaa riisinjyvää,
mutta on yhtä pieni kuin
nuppineulan pää.

Seinälude eli lutikka on verta ravinnokseen käyttävä loishyönteinen.
• Aikuinen lutikka on kooltaan lutikka on n. 3 - 8 mm pituinen. Silllä on leveä ovaalin muotoinen vartalo, joka on erittäin litteä.
• Nopeasti vilkaistuna lutikka muistuttaa omenan siementä.
• Lutikat imevät verta pääsääntöisesti öisin. Päivällä lutikoita on vaikeampi havaita sillä ne pysyttelevät päivisin pääsääntöisesti
piilossa patjassa, sängyn rakenteissa, sängyn lähellä olevissa kalusteissa, listan raoissa yms.
• Naaras munii olosuhteista riippuen yleensä n. 15-30 munaa viikossa. Munien kuoriutuminen kestää oikeassa lämpötilassa
1-2 viikkoa. Vastakuoriutuneet nymfit ovat erittäin pieniä aikuisen luteen näköisiä mutta läpikuultavan kellertäviä.
• Lutikat selviytyvät oikeanlaisissa olosuhteissa kuukausia ilman ravintoa.
• Lutikat eivät hypi tai lennä.
• Lutikka erittää sylkeä ruokaillessaan, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion joillakin ihmisillä.
Suomessa lutikoiden ei tiedetä levittävän tauteja.

JOS EPÄILET LUTIKKAONGELMAA TAI KUULUT ”RISKIRYHMÄÄN”
Tarkista sänkysi säännöllisesti.
Pääsääntöisesti lutikat piiloutuvat sänkyyn tai lähelle sänkyä.
Lutikoiden uloste on useita pieniä pisteitä, jotka muistuttavat mustekynän jälkeä.
Tarkista lakanat, lutikat voivat jättää ruokaillessaan jälkeensä veritahroja.
Vältä tavaroiden säilyttämistä sängyn alla sillä ne on hyviä piilopaikkoja lutikoille.

Tarkista aina siivouksen yhteydessä:
- Petivaatteet ja patja, erityisesti saumat ja reunat.
- Sängyn pohja, päädyt ja jalat.
- Lattialistat ja kalusteet sängyn läheltä.
- Sängyn lähistöltä repsottavat tapetit, taulut, porausreiät jne.

Jos löydät asunnostasi lutikoita...
pesu

60
astetta

pakastus

lämmitys

-18 +52
1-2 vrk

2-3 tuntia

Huom! Jos saunotat tekstiilejä tms. pakkaa tavarat
tiiviiseen muoviin jotta mahdolliset lutikat eivät
pääse tippumaan lauteiden alle viileämpään tilaan.

Jos lutikoita löytyy sängystä, teippaa sänky tiiviiseen muoviin ja toimita kaatopaikalle.
Älä hanki uutta sänkyä ennen kuin lutikoista on päästy varmuudella eroon.
Älä myöskään siirry sohvalle nukkumaan, koska on suuri riski, että luteet leviävät siihenkin.
Nuku toistaiseksi esim. retkisängyllä tai ehjäkankaisella patjalla lattialla.
Pese vaatteet ja muut sängyn lähellä olevat tekstiilit 60:ssä asteessa.
60 asteen pesussa kuolevat lutikan kaikki kehitysasteet, jos epäilet niissä olevan
esim. luteen munia. Tekstiilit kannattaa kuumentaa myös kuivausrummussa.
Siivoa lattiat tavaroista. Imuroi lattiat ja matot, heitä huolellisesti suljettu
pölypussi roskiin. Tutki huonekalujen pohjat, raot ja laatikot lähellä sänkyä.
Jos aiot lähteä evakkoon, huomaa että luteet voivat selvitä sopivissa olosuhteissa
ilman ravintoa kuukausia.
Luteet voivat myös levitä huoneesta ja asunnosta toiseen sukkien,
kenkien ja laukkujen välityksellä.
Lutikasta eroon pääseminen kotikonstein on erittäin vaikeata.
Hävittäminen vaatii ammattitaitoa, ota yhteyttä alan ammattilaiseen.

