اإلستعداد للمعالجة
لآلفات المخزن /المطبخ ،الصراصير والنمل.


يجب إزالة الطعام من الخزائن والكبائن وتحت المغسلة.



يجب وضع الطعام على الطاولة في غرفة الطعام بعيدا عن موقع العالج.



دع الفني يعرف مكان مالحظة مسار اآلفات أو نشاط الحشرة.



يجب إخالء المكان لمدة  4ساعات.يمكن الرجوع للمكان بعد جفاف المنطقة تماما.



لغزو الصراصير والنمل،يجب التأكد من إزالة األدوات من تحت مغسلة الحمام.



عند الرجوع،ال تحاول غسل األسطح المعالجة.فقط نظف مناطق إعداد الطعام.



بعد العالج،ستتمكن من مالحظة الكثير من الحشرات الميتة أوالتي الزالت على قيد الحياة،وقد أثر المبيد الكيميائي
على جهازها العصبي،وستموت خالل أيام.لذا ال تحاول استخدام مبيدات أخرى:إلنها قد تؤثر على جودة العمل.



بعد إسبوع ،اذا لم تزل تالحظ الحشرات،يمكن معاودة اإلتصال ومناقشة ما يجب القيام به.



في موقع العالج،يجب تغليف األطعمة أو وضعها في أكياس بالستيكية.



يجب إبعاد الفوضى عن المنطقة المعالجة النها قد تجذب الحشرات مرة ثانية.

عالج حشرة الفراش


قبل العالج،أزل المراتب من كل األَسرة،إجمع كل المالبس والمالبس الكتانية،ألخ ..من غرفة الجلوس.وهذا يشمل
اي مواد قابلة للغسل-كالوسائد والمراتب واألغطية والمالبس المخزنة ,وتنظيفها تنظيفا جافا.



أغسل المالبس واألنسجة بالماء الحار،ودعهم في المجففة إن أمكن،أما بالنسبة للمالبس الكتانية فاغسلهم تبعا
للتوجيهات الموجودة على القماش.



بعد الغسيل،يجب إبقاء المالبس في أكياس أو صناديق تخزين أو حتى أكياس القمامة النظيفة،مع إحكام إغالقها
جيدا لمنع دخول وإختباء البق فيها.



يجب إبعاد األثاث المالصق للجدران في الغرف التي تحتوي على حشرة الفراش إن أمكن ،لكي يسهل على الفريق
الفني الوصول ألماكن إختباء الحشرة ومعالجته،مثل(األريكة،السرير،المكاتب،طاوالت القهوة،الخ)..



يجب إخالء رفوف الكتب الخشبية والطاوالت وإطارات الصور،الن الحشرة يمكن ان تنحشر بين األلواح الخشبية.



تأكد من ترك المكان من 8-6ساعات بعد معالجة المكان نهائيا.



أنتظر جميع األرائك أو المتارس حتى تجف نهائيا قبل الجلوس عليها،ويشمل ايضا الرفوف والطاوالت
والمكاتب،الخ..المرشوشة.



المنطقة المعالجة يجب أن تكون خالية من أي أطعمة.



عدم غسل المنطقة المرشوشة والمعالجة لمدة  21ساعة للحصول على تأثير و إستفادة اكثر.

تفاصيل اإلتصال:
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