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Fnat behandlingsvejledning  

Fnat forsvinder ikke af sig selv. Hvis man ikke bliver behandlet, er der risiko for, at der udvikles 
eksem og anden kronisk hudsygdom. Foruden den syge skal alle familiemedlemmer og nære 
kontakter behandles, selvom de ikke har kløe, udslæt eller andre tegn på smitte. 

 Nix-creme 5% indsmøres på hele kroppen fra kæberanden og nedefter.  
(Hos børn under 3 år behandles også ansigt og hårbund med creme).  

 Cremen indgnides især omhyggeligt mellem fingre og tæer,  
under neglene, i armhulerne, ved navlen, i skridtet og omkring endetarmen. 

 Der bør gives hjælp til fuldstændig indsmøring af ryggen.  

 Indsmøringen foretages bedst om aftenen med afvaskning efter 8-12 timer.  
Hvis der vaskes hænder i perioden skal der genpåføres Nix.  

Hos voksne og børn > 12 år bruges 1 hel tube Nix per behandling 
Hos børn 6 - 12 år bruges ca ½ tube Nix 
Børn under 6 år bruges 1/4 tube Nix.  

 Tætte kontakter i familien eller institutionen behandles. 

 Kuren gentages efter 5-7 dage. 

 Sengetøj, håndklæder og tøj skal vaskes ved 60 grader eller luftes i ca. 4 døgn. 

 Beklædningsgenstande, der ikke tåler vask, kan lægges i dybfryser i 1-4 døgn.  
Dette gentages også efter 5-7 dage.  

 Ved behandling af fnat er det vigtigt, at hele familien bliver behandlet samtidig. Ellers er der 

risiko for, at fnatmiderne kommer igen efter to-tre uger, fordi de har levet videre hos enkelte i 

familien, og derefter smitter de andre endnu engang. 

 Selv om behandlingen er vellykket, kan kløen vedvare i op til 4-6 uger efter behandlingen. 

 Ved tilbagefald af symptomer efter 3-4 uger gentages cyklus.  

 Hvis behandlingen ikke lykkes, kan det skyldes ufuldstændig påsmøring eller for kort virketid, 
men ny smitte kan også forekomme. Behandlingen vil da som regel være en ny kur med det 
samme præparat. 

 

Smittefaren ophører hurtigt ved behandling. Børn kan derfor gå i skole/børnehave dagen efter at 
behandlingen er gennemført 
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