Przygotowanie mieszkania do zabiegu odpluskwiania należy do osoby zlecającej usługę.
Drodzy klienci, aby pozbyć się pluskiew z Waszego domostwa należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie mieszkania pod zabieg zwalcznia tych krwiopijnych owadów.
Poniżej przedstawiamy instrukcję jak przygotować mieszkanie do odpluskwiania:
1. Posprzątać mieszkanie: odsunąć od ściany na ok. 0,5 metra meble lekkie ( komody, szafki nocne, biurka, regały, łóżka) udostępniając nam listwy przypodłogowe oraz tyły mebli, miejsca te powinny być odkurzone
2. Opróżnić wszystkie łóżka, fotele, pufy i odkurzyć je w środku. Wynieść z mieszkania worek z zawartością z odkurzacza( szczelnie zamknięty w worku foliowym) do śmietnika na zewnątrz mieszkania.
3. Najczęściej pakowane rzeczy do prania to: kołdry, poduszki prześcieradła, poszewki, koce, piżamy, maskotki, zabawki i inne rzeczy nadające się do prania, które były w łóżku lub bezpośrednio na nim lub przy nim.
4.Pierzemy rzeczy z worków w pralce w temp. co najmniej 50 stopni Celsjusza lub wyparzamy parownicą albo prasujemy( pluskwy , ich kokony i jaja giną już w temp. powyżej 45 stopni).
Pranie wykonujemy dopiero po zabiegu zwracając uwagę podczas wkładania rzeczy do pralki( tak aby pluskwy i ich jaja trafiły do pralki) worki wyrzucamy do śmietnika na zewnątrz mieszkania.
5. Zdejmujemy rzeczy, które wiszą na ścianach( obrazy, zdjęcia, zegary, figurki itp.), następnie stawiamy je w widocznym dla nas miejscu( warto zamgławiać tylną część tych obrazów, zdjęć).
6. Żywność, środki higieny osobistej( szczoteczki do zębów, golarki itp.), zabawki dziecięce i zwierzęce pochować do worków i szczelnie je zamknąć pozostawiając w łazience.
7. Szafki i blaty w kuchni zabezpieczyć folią malarską.
8. W pokojach u małych dzieci wszelkie zabawki powkładać do szczelnych worków foliowych.
9. Warto odłączyć z gniazda: komputer, telewizor (przód zabezpieczyć folią ), laptop itp.
10. Okna podczas zabiegu powinny być zamknięte.
11. Po przygotowaniu mieszkania do odpluskwiania( jak wyżej) technik naszej firmy przygotuje mieszankę preparatu w celu wykonania zabiegu zamgławiania ULV, który polega na dokładnym rozprowadzeniu przez specjalne urządzenie mgły w postaci mikro-kapsułek, o działaniu kontaktowym.
12. Czas trwania zabiegu odpluskwiania: od 30 do 50 min.( w zależności od wielkości mieszkania oraz ilości pokoi i łóżek). W trakcie i bezpośrednio po zabiegu nie mogą znajdować się w mieszkaniu ludzie i zwierzęta. Po zakończonym zabiegu przez pracownika nie należy wchodzić do mieszkania przez okres przynajmniej 3 godzin, do czasu wyschnięcia preparatów. Następnie po upływie tego czasu należy pootwierać okna ( najlepiej zrobić przeciągi) i wietrzyć ok 2-3 godziny, po czym można bezpiecznie przebywać w mieszkaniu.
13. Po zabiegu odpluskwiania zaleca się powstrzymać od zmywania, odkurzania, zamiatania podłogi. Należy zmyć powierzchnię gdzie jest kontakt z jedzenie bądź mogą dostać się w inny sposób do jamy ustnej np. szczebelki łóżka dziecięcego , zabawki, blaty, stoły itp. Do umycia wystarczy zwykły płyn z wodą. Jeśli musimy umyć podłogę ( można to zrobić ) pozostawiając barierę ochronną odstęp ok. 0.5 metra od ścian i łóżek.

