WARUNKI WYKONANIA ZABIEGU DEZYNSEKCJI PLUSKWY

Zabieg dezynsekcji pluskwy wykonywany jest poprzez zamgławianie pomieszczeń środkiem kontaktowym.
Zabieg polega na rozprowadzeniu po mieszkaniu mgły środka owadobójczego. mgła unosi i oblepia ściany sufity
przedmioty i opada na podłogi.
Efekt bójczy obserwowany jest mniej więcej po 3-4
3 4 dniach od kontaktu z nim pluskwy. jednakże, że względu na fakt
iż pluskwa może żerować nawet co 14 dni, co oznacza że w ciągu 10-14
10 14 dni, może dochodzić jeszcze do pogryzień,
można obserwować zanikającą aktywność owadów. Istotny wpływ na to ma wielkość populacji.

Użyte przeprawy
rzeprawy posiadają atest i pozwolenie Urzędu Rejestracji
tracji Preparatów Biobójczych:







Mytic
Fendona
Alfasekt Super Kill
Ficam
Penta
Juwenotox.

Przygotowanie mieszkania należy do lokatora.
Przed zabiegiem powinien on:













posprzątać mieszkanie (jak najdokładniej odkurzyć pomieszczenia, za szafami pod szafach pod łłóżkami,
meblami itp.); zabieg wykonywany jest za pomocom silnego podmuchu powietrza który może powodować
odrywanie się fragmentów kurzu); może dochodzić do brudzenia ścina i wyniku niewłaściwego posprzątania
mieszkania; kurz i zabrudzenia wpływają na skuteczność
skut
zabiegu.
jeżeli rozważne jest wyrzucenia jakiś mebli, można to wykonać zarówno przed jak i po zabiegu, jednakże
należy rozłożyć je na mniejsze elementy w miejscu w którym stoją; każdy z nich zapakować szczelnie w folię
"stretch", a po wyniesieniu ich na śmietnik, pocięciu,, zniszczeniu np. nożem do tapet
opróżnić wszystkie fotele, kanapy, pufy ze schowkami powinny zostać opróżnione tak aby zapewnić dostęp
ze wszystkich stron;; w przypadku łóżek z materacem - podnieść materac do góry
góry, ustawić pionowo
Cała elektronikę (telewizory,
izory, tunery i inny sprzęt) powinny zostać wyłączone z prądu.
Trwale usunąć z pomieszczeń przedmioty zbędę, przeznaczone do wyrzucenia.
Kuchnię zabezpieczyć folią malarską jak do malowania; na szafki nałożyć duży kawałek foli, za
zabezpieczyć
taśmą papierową po obrysie ( z góry po bokach do ściany, u dołu do podłogi);; tworzymy namiot; folią
powinny zostać również zabezpieczone
pieczone wszystkie powierzchne mające styczność z jedzeniem (np. stół w
jadalni)
Pochować i zabezpieczyć bezpośrednio żywność, lekarstwa,
środki higieny osobistej. (szczoteczki i kubki do zębów, szczotki i grzebienie do włosów, golarki, mydła itp.)
chować do worka i szczelnie zamknąć; pozostawić w łazience
w przypadku, gdy w mieszkaniu przebywają małe dzieci:
dzieci

zebrać zabawki,, pluszaki - zabezpieczyć je szczelnie folią (np. włożyć do worka
worka) i pozostawić w
mieszkaniu; po zabiegu przytulanki powinny znajdować się w odległych miejscach w stosunku miejsc
do spania.
o łóżeczka dziecięce przykryć namiotem z foli do wysokości materaca,
eraca, materac usunąć z łóżek
odsunąć na 10-15 cm od ścian, meble które się da.
pościągać obrazy, zdjęcia i ozdoby ze ścian,
ścian bibeloty - poukładać na stole, podłodze lub parapecie, tak aby
zostało potraktowane środkiem; pozostawienie
pozosta
ich w pierwotnym miejscu może grozić uszkodzeniem przez
silny strumień powietrza
pościele (poszewki z kołdrą poduszkami) powinny zostać rozwieszone na drzwiach lub innych powierzchniach
aby zostały potraktowane środkiem;
środkiem po zabiegu należy przebrać pościel, a poszewki wyprać w temperaturze
o
powyżej 60 C w "długim" "dokładnym
adnym" "intensywnym" praniu.
o






Po zabiegu zalecane sjest powstrzymanie się od sprzątania, najlepiej ok. 30 dni

Czas trwania zabiegu 30 min.
Po zabiegu należy opuścić lokal na 4 h.
W trackie i po zabiegu, w mieszkaniu, nie mogą znajdować się ludzie i zwierzęta.
ZALECA SIĘ WYKONAĆ ZABIEG DWUKROTNIE - DRUGI ZABIEG PO 20-30 DNIACH.
Przy wykonaniu dwóch zabiegów gwarancja wynosi 3 miesiące.

