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STENICE
S povečano migracijo ljudi se je povečala tudi pojavnost posteljnih stenic (Cimex lectularius in Cimex hemipterus).
Posteljne stenice so se prilagodile življenju in navadam ljudi, razvile pa so tudi delno odpornost na insekticide, s
katerimi se izvaja dezinsekcija, kar dodatno otežuje izvedbo odstranitve.
Pri preprečevanju širjenja posteljnih stenic je bistvena zgodnja zaznava – odkrivanje prisotnosti stenic. To nalogo
najlažje opravlja osebje, ki skrbi za čistočo in urejenost sob, hiš, stanovanj... pri tem morajo biti posebej pozorni na:
- pojav madežev krvi na rjuhah,
-

pojav stenic na vzmetnicah – posebej natančni pregled na šivih in spojih,

-

pojav stenic na spojih postelje – posebej natančni pregled okvirja in letvenega posteljnega dna.

Stenice se najpogosteje pojavijo in zadržujejo v predelu glave speče osebe.
Pozorni moramo biti tudi na znake, ki se pojavijo na ljudeh (http://insectbitespictures.com/large/31/Bed-Bug-BitesPictures-5.jpg) oz., na pritožbe o srbečih pikih.
Na objektih s povišano menjavo strank so priporočljivi tehnično mehanski ukrepi, kot je zatesnitev vseh rež…
https://www.leks.si/f/docs/Stenice/Posteljne_stenice_navodila.pdf
Za uspešno dezinsekcijo je treba predhodno prostor primerno pripraviti, pri čemer je treba:
- ves material, ki ga iz okuženega prostora odnašamo mora biti zaščiten tako, da je širjenje stenic po objektu
onemogočeno – PVC folija,
-

vse tkanine je treba nepredušno zapakirati v pvc vrečke, ter jih toplotno obdelati na temperaturi nad 60 °C cca
1uro (pralni stroj ali sušilni stroj). Ne mešamo tkanin, ki so že bile toplotno obdelane s. tistimi, ki še niso bile,

-

pohištvo je treba čim bolj razstaviti, da insekticid doseže vse reže in kotičke kamor se stenice skrijejo,

-

pokrovi električnih doz, domofoni, stikala, luči in vtičnice morajo biti odstranjeni oz. mora biti omogočeno
škropljene za pokrovi…,

-

vse pritrjene slike, karnise, police, obešalniki… se morajo demontirati, tako, da je omogočena dezinsekcija za
njimi.

-

poškodovanje - raztrgane jogije in tapecirane stole, naslonjače in sedežne garniture je treba obnoviti ali pa
zavreči.

S pravilno pripravo prostora povečamo verjetnost uspešne dezinsekcije.
Prepozno odkrivanje posteljnih stenic ima lahko neugodne in dolgotrajne negativne ekonomske posledice, saj je
zatiranje ob veliki infestaciji dolgotrajnejše in dražje. Za pridobitev ponovnega ugleda hotela, hostla ali prenočišča, pa
je treba veliko truda in časa.

Za dodatne informacije nas prosim pokličite.

