Vosí útoky zastaví Biolit s efektem podchlazení
Vosí bodnutí je velmi nepříjemné až životu
nebezpečné. Bolestivost, svědění, zarudnutí, otok
chvíli po bodnutí jsou normální reakcí. Pokud jste
ale alergičtí, dojde k výraznému otoku, můžete pociťovat závratě. Rovněž může docházet
k dechovým a polykacím obtížím. Na místě je tedy
likvidace vos ve vašem okolí. Pomohou přípravky
Biolit.
Když máte smůlu a vosy podráždíte, vystavujete
se velkému útoku. Vosy se navzájem informují
o nebezpečí a „svolávají“ k obraně. Všechny druhy
vos chrání hnízdo a při jeho ohrožení mohou i zabít.
Vosí žihadlo nemá zpětné háčky jako to včelí, proto
ho vosy mohou použít opakovaně. Látka, kterou do
člověka vosa žihadlem vpustí, obsahuje biogenní
aminy, aminokyseliny, polypeptidy, enzymy a jde
v podstatě o jedovatou směs. Složky vosího jedu
způsobují bolest a otoky. V posledních letech roste
počet alergiků na vosí jed a často pak rozhodují jen
minuty, aby se postiženému dostalo včasné lékařské
pomoci. „Kritickým stavem je u reakce na vosí bodnutí
anafylaktický šok, při němž dochází k změnám tlaku,
poruchám vědomí a podobně,“ vysvětluje MUDr.
Zuzana Vratislavská. I závratě, potíže s dechem
a polykáním jsou ale nebezpečnou reakcí organismu.
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Pomáhá podchlazení Biolitem
Z ochranných přípravků proto vybírejte zásadně
ty, které při aplikaci nezpůsobí ještě větší agresi
vos. Velmi účinné jsou spreje Biolit určené proti
vosám. Kombinují totiž insekticidní účinek s účinkem
podchlazujícím. Ten je dán prudkým výdejem
stlačené látky ze spreje. Například Biolit Plus 007
proti vosám prakticky ihned snižuje pohyblivost
hmyzu. Vosy jsou ochromeny a díky účinné látce,
kterou je insekticid typu pyrethroidů, hynou, aniž by
byly schopny obranného útoku.
Pokud potřebujete zničit celé lokalizované hnízdo,
využijte přípravek Biolit Turbo Ha-syčák. I zde je
výraznou výhodou efekt podchlazení, navíc ale Biolit
Turbo Ha-syčák hubí také vosy vracející se do hnízda,
a to ještě během několika dnů od nástřiku. Tuto
schopnost má také díky pyrethroidům.
Vosy se vyskytují ve všech oblastech. Protože
nemají rády světlo, staví si hnízda v opuštěných dírách,
dutých stromech nebo pod střechou domu či na
verandě. Velmi nepříjemné je, když hnízdí v zemi, kde
lze hnízdo snadno přehlédnout. V hnízdě se nachází
až 2000 jedinců. Likvidace hnízda pomocí Biolitu
Turbo Ha-syčák vám tedy ušetří mnoho nepříjemných
chvil.
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