
 

 
- Vaska seingjarklæði, dynur, koddar og  
  rullumadrassu við minst 55 oC triðja hvønn  
  mánað (keyp koddar og dýnur, ið tola at verða vaskaði) 
 
- dustsúgv alla madrassuna eina ferð um    
  mánaðin 
 
- ger reint sum vanligt (ikki neyðugt við eyka  
  reinføri) 
 
- umhugsa at útskifta gamlar madrassur 
 
- máttutøtt madrassu-yvirtrekk kann forða máttunum  
  at koma úr madrassuni, men eru dýr at keypa. 

 Barnadeildin  tel 304500   

Email barnadeildin@ls.fo 

 www.barnadeildin.fo 

Hús-dustmáttu ovurviðkvæmi  

(á donskum: husstøvmide allergi) 
Vegleiðing til foreldur 



Hevur hús-dust-ovurviðkvæmi samband við óreinføri? 

Nei, hús-dustmátta finnist í flest øllum heimum, og ger einans 

fortreð hjá teimum, sum eru ovurviðkvom (allergisk) fyri 

máttuni.  

Hvørji sjúkutekin kunnu vera? 

Astma við slími og trongd. Hoyfepur við typtari nøs, skriðandi 

nøs og njósan. Eksem serliga hjá smábørnum. Ofta eru 

trupulleikarnir størstir um náttina og á morgni, tá andlitið 

hevur ligið nær máttunum, fyri síðani at batna út á dagin. 

Fólk við húsdustmáttu-ovurviðkvæmi tola ofta illa at tøma 

dustsúgvara og reiða upp sengur. Nógv børn tola ikki at spæla í 

sovikamarinum (t.d. hoppa í songini) 

Hvussu síggja mátturnar út? 

Líkjast eiturkoppi, eru hvítar, men evarska lítlar (umleið 0,1 

mm) og síggjast tí ikki við berum eygum. 

Tær trívast best, tá hitin er um 25oC og luft-fuktigheitin er 

75%, tvs. har tað er heitt og fuktugt. Tær stórtrívast tí í songini, 

har mátturnar liva av teimum deyðu húðkyknunum, vit øll 

kasta av okkum, meðan vit sova. 

Máttan finst tó eisini onnur støð, men í so smáum mongdum, 

at hetta sjáldan bilar. 

Máttan finst  sum nevnt í heimum flest, men munur kann vera 

á, í hvussu stórum tali. Tí ynskir ein viðhvørt at kanna, hvussu 

nógvar hús-dustmáttur eru, og kann dustroynd tá takast frá 

songini, har viðkomandi svevur.  
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Hvussu staðfestir ein húsdustmáttu-ovurviðkvæmi? 
Við blóðroynd ella við sonevnda prikk-test 

Hvat er viðgerðin? 
Best er at fyribyrgja: 
Ein kann ongantíð fáa allar dustmátturnar burtur, men tað eru 
fleiri ting, ein sjálvur kann gera fyri at minka um talið av 
teimum (sí niðanfyri). 
Um hetta ikki er nóg mikið, kann vera neyðugt at nýta ymiskt 
medisin fyri astma, hoyfepur og eksem. 
 
Hvat kunnu vit sjálvi gera? 
 
-lufta út: 
Ein kann eisini máta luft-fuktigheitina í sovirúminum. Við upp á 
skift at opna vindeygu og seta hita til aftur, kann ein serliga um 
veturin fáa luft-fuktigheitini niður undir 45%, sum ger at 
mátturnar doyggja. 
 
-minka um alt, ið gevur vætu til luftina: 
T.d. við at minka um talið av urtapottum, ikki hava akvarium 
og ikki turka klæði innandura. 
 
- leiða fukt úr køki og baðirúmi: 
   Hav ventilatión í baðirúmi, lufta út aftan á bað og 
   hav ikki baðirúmshurðina opna inn til restina av húsunum.  
   Hav góða eimhettu í køkinum, hav køkshurðina aftur, tá  
   nógv guva er og lufta út aftan á matgerð. 
 
- minka um møguleikan hjá máttunum at trívast í    
sovirúminum. Td. er tað við dustsúgving av   
   sløttum gólvi møguligt at taka burtur 80% av máttunum  
   móti bara 30% har gólvteppi er. 
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