Behandling
Tablet Vermox, 3 gange med 2 ugers interval.
Hele familien behandles.
Smitte
Børneorm er meget smitsomt. Det smitter ved, at man får æg
fra børneormen under neglene, som vi så afsætter på
håndklæder, i sengetøjet, på bamserne og hinanden, på maden
og i munden.
Hygiejne
Det er vigtigt at holde følgende hygiejneregler under de 6 ugers
behandling:
• Vask alt sengetøj og håndklæder ved 60 grader hver gang i
får en pille
• Sovedyrerne skal have samme tur, eller i fryseren i flere
dage.
• Klip neglene
• Skrub neglene grundigt med neglebørste på alle i familien

Børneorm
Forekommer hyppigt blandt børn i 5 - 10 års alderen. Flere personer i
husstanden/institutionen er ofte smittet.
Symptomer
• Mavesmerter
• Numsekløe
• Søvnbesvær, rastløshed og irritabilitet.

Børneorm er en lille gulhvid orm, som er 8 - 13 mm x 0,5 mm.
Den bor i tarmen og lægger æg ved numsehullet, når vi sover, og
derfor klør det.
Diagnosen stilles ved analskrab for børneorm
Du skal bruge
• Tungespatel
• Klar tape
• 3 objektglas
• laboratorieseddel
• Transportæske
• Indpakningspap
• Foret konvolut med adresse til mikrobiologerne

Chancen for "fangst" er størst, hvis prøven tages om morgenen før bad.

Vi vil gerne have 3 prøver, idet man ved en enkelt prøve kun påviser æg i
ca. 50 % af tilfældene, mens man ved tre prøver øger fangsten til 90 %.
Sådan gør du:
• Læg tapen fast om tungespatelen med klisteret udad

• Gå ind til barnet og tag numseprøven, før han/hun står ud af sengen.
• Bed barnet om at presse lidt, så numsen åbner sig en smule.
• Hold tungespatlen fast mod numsehullet og pres ballerne sammen
omkring tapen.
• Træk tapen væk igen
• Sæt tapen fast på objektglasset ned klisteret nedad.
• Kom en stregkode på objektglasset som vist på billedet
• Kør glasset ind i den lille transportæske.
• Gentag proceduren næste dag
• Når du har tre prøver sendes de med posten til mikrobiologerne
• Bare rolig, vi viser dig hvordan, og tager den første prøve i
klinikken

