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>  Vždy co nejrychleji kontaktujte odbornou DDD firmu, napø. firmu .
>  Nikdy pøed provedením objednaných postøikù nelikvidujte napadený nábytek,
    postele apod. z dùvodu zjištìní ohniska výskytu štìnic v bytì. Pracovník odborné
    firmy vám sdìlí, zda a co je nutno zlikvidovat.
>  Po provedeném postøiku vyperte všechno ložní prádlo na 60°C až 9  a vyžehlete ho.
>  V dobì trvání procesu likvidace štìnic po každém vyluxování bytu ihned vyèistìte
     filtry, hadice, hubice i kartáèe vysavaèe, papírové prachové sáèky vyhoïte,
     látkové sáèky po vyprázdnìní vyperte na 90°C.
>  Bìhem 10 dnù po postøiku neprovádìjte mokrý úklid podlah v bytì.
>  V dobì trvání celého procesu likvidace štìnic neprovádìjte žádné èištìní kobercù,
     sedaèek, matrací apod., byt nemalujte. Toto všechno je nutno udìlat až po provedení
     všech nutných postøikù (v závislosti na stupni zamoøení mohou být nutné až 3 postøiky).
>  Èasová prodleva mezi prvním a druhým postøikem je 14 dní až 3 týdny.
     V pøípadì nutnosti je druhý postøik proveden již po týdnu a tøetí za 14 dní.
>  V dobì likvidace štìnic nepøijímejte v bytì žádné návštìvy, ani na návštìvy nechoïte.
>  Utìsnìte (napø. silikonovým tmelem) místa, kudy se štìnice mohou pøemis�ovat
     (prostor mezi podlahovými lištami a stìnou bytu, prostupy v místì stoupaèek topení
     u podlahy a stropu, prostupy v montážních šachticích, kudy vedou rozvody vody SV,
     TUV, rozvody internetu apod..
>  Pokud bylo firmou  doporuèeno provést odstranìní napadeného nábytku,
     postelí, kobercù apod., je nutno zajistit vynášení napadených kusù z bytu takovým
     zpùsobem, aby nedošlo k zamoøení spoleèných prostor v domì. Nikdy tyto vìci
     neodkládejte v suterénu domu, na schodištì domu, na pùdy nebo na veøejná prostranství
     ke kontejnerùm na komunální odpad. Napadené vìci patøí na skládku odpadu.
>  V dobì pøed provedením postøiku ani v prùbìhu postøiku nepoužívejte spreje zakoupené
     v obchodì. Tyto hobby pøípravky v pøímém kontaktu štìnice možná zahubí, ale neznièí
     vajíèka a zpùsobují rezistenci hmyzu. Navíc snižují úèinek profesionálních postøikù
     a zvyšují tak celkové náklady na totální vyhubení štìnic deratizaèní firmou.
>  Cyklus usmrcení štìnice trvá až 7 dnù, bìhem této doby se v bytì štìnice mohou vysky-
     tovat zdánlivì ve vìtším množství, než pøed postøikem, vylézají totiž ze svých úkrytù.
>  Kromì výše uvedených opatøení je možno užívat byt bìhem celého procesu likvidace
     štìnic bìžným zpùsobem. 
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>  Aby bylo hubení štìnic
    skuteènì efektivní, je nezbytné
    provést monitoring, pøípadnì zasáhnout i v okolních bytech
    kontaminovaného domu tak, abychom vylouèili zamoøování štìnicemi sousedy.

Že jsou štìnice v domácnosti nezvanými a nepøíjemnými tvory,
netøeba zdùrazòovat. Jejich výskyt nikterak nesouvisí s èistotou
a údržbou domácnosti. Tento noèní hmyz, živící se výhradnì krví,
se do bytù dostává vìtšinou tak, že si lidé zavleèou vajíèka èi samotné
štìnice napø. v zavazadle, v nábytku, kobercích apod.. Jedna samièka dokáže dennì
naklást pìt vajíèek a pohroma je na svìtì. Pokud se štìnice v bytì objeví, pak je
zapotøebí jednat rychle. Nájemce èi uživatel bytu je dle naøízení vlády è. 308/2015 Sb.
povinen provádìt bìžnou údržbu, pøièemž do této kategorie nákladù spadá i udržování
a èištìní bytu vè. provádìní deratizace, dezinsekce a dezinfekce.
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