
Nyhet 

Barntatueringar ska minska infekterade insektsbett 

Med sommaren kommer efterlängtad värme, vila och utelek, men idyllen har också en baksida - 

kliande insektsbett. För barn kan det vara extra svårt att låta bli att klia och låta betten läka ifred. 

För att påminna dem om att hålla fingrarna i styr har Apotek Hjärtat tillsammans med en 

tatuerare tagit fram barntatueringar där bettet är en del av motivet.  

 

Myggor, bromsar och andra sommarplågor bjuder på allt från kliande bett till svidande och 

bultande stick under sommarhalvåret. Insektsbett är oftast ofarliga, men på små barn kan de lätt 

bli infekterade, eftersom barn har svårt att låta bli att klia sönder dem.  

 

En sak som barn däremot inte vill förstöra är sina låtsastatueringar. Därför har Apotek Hjärtat 

tagit fram barntatueringar som inkorporerar bettet i designen, där exempelvis magiska drakar 

och gulliga trollkarlsrävar vaktar bettet och hjälper till att hålla små kliande fingrar borta. 

Tatueringen sitter vid sidan av bettet utan att täcka det, för bästa möjliga läkning. 

 

– Vi vet att det kan vara knepigt att få barn att inte klia på sina bett, och som förälder kan det 

vara svårt att alltid hålla koll. Förhoppningen är att tatueringarna ska hjälpa barnen att inte agera 

på impuls. Om betten ändå klias sönder är det bra att tvätta med lite sårtvätt eller tvål och 

ljummet vatten, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.  

 

Tatueringarna är illustrerade av tatueraren Victoria Sundqvist och delas ut gratis på samtliga 

Apotek Hjärtat med start v. 24. Mer information om tatueringarna finns här: 

www.apotekhjärtat.se/gaddad 

 

Apotek Hjärtats tips och råd vid insektsbett: 

• Försök undvika att klia! På apotek kan man hitta produkter som hjälper till att lindra den 

värsta klådan och på så vis undvika ytterligare infektioner. Alsolgel, hydrokortison och 

aloe vera kan lindra kliande bett, och milda bedövningssalvor kan också hjälpa. För barn 

över 12 år kan även antihistamin-/allergitabletter användas mot klådan. 

 

• Var uppmärksam vid bett på känsliga ställen. Att vara allergisk mot insektsbett kan 

ibland vara riktigt farligt, detsamma gäller om man blir stucken i exempelvis tunga, svalg 

eller munhåla. Om allmäntillståndet försämras hastigt ska man söka vård direkt. 

 

• Håll ett extra öga på flaskor och burkar. Insekter dras till söt dryck och då kan stick lätt 

uppstå i munnen vilket är farligare än på andra ställen av kroppen. Ska man vistas i ett 

http://www.apotekhjartat.se/gaddad


insektstätt område är det bra att tänka på klädseln och använda långärmat och 

långbyxor.  

 

För mer information 

ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,  

apotekhjartat.se, icagruppen.se 

mailto:icagruppen@ica.se

