Účinná ochrana proti hmyzu
funguje dlouhé hodiny a je
vhodná i pro děti

Sezona klíšťat, komárů a dalšího hmyzu je tu. A v plném proudu. Přestože každý rok odborníci
varují před vtíravými přenašeči nemocí, lidé podceňují prevenci a ochranu. Přitom je tak snadná
a dostupná. Stačí si například pořídit účinný repelent, který opravdu funguje
a neublíží ani dětské pokožce.

Diffusil Repellent je léty prověřený přípravek, který obsahuje účinnou látku DEET. Ta
se vlivem tělesné teploty stále
nepatrně odpařuje. Proto vás
vtíravý komár, ovád či klíště
nenapadne ani na těch místech
těla, která si přímo neošetříte.
Bylo prokázáno, že po použití
je účinnost přípravku několikahodinová. Navíc se vyrábí
různé varianty Diffusilu, takže
si můžete vybrat takový typ přípravku, který odpovídá vašim
potřebám a také místům, do kterých v přírodě míříte, ať už je to
les, voda nebo hory.

Ochrana vhodná
i pro děti

Diffusil Repellent je vhodný pro celou rodinu. Diffusil
Repellent Plus s maximálním
účinkem působí déle než jiné
prostředky, a to jak na pokožce,
tak na oděvu. Proto je vhodný
pro místa silně zamořená, a to
klíšťaty i komáry. Samozřejmě
v řadě přípravků renomované
značky nechybí ani prevence ur-

čená dětem. „Jako prevenci proti
klíšťové encefalitidě sice máme
k dispozici očkovací vakcínu,
ale proti ostatním chorobám (lymeská borrelióza či ehrlichióza)
bohužel účinná vakcína neexistuje, proto je ochrana před klíšťaty i dalším hmyzem velmi důležitá,“ říká Vlasta Kašparcová,
zastupující mimo jiné značku
Diffusil. Z produktů této značky
doporučuje rodičům dva pří-

pravky: Diffusil Repelent BABY
a Diffusil Repellent KIDS.

Testovaná
repelentní látka
Oba ochranné prostředky
jsou, jak napovídá i jejich označení, přímo určeny pro dětskou
pokožku. Ta je mnohem citlivější než pokožka dospělých, proto

si odborníci dali velmi záležet
na tom, aby účinné látky „zabalili“ do vyváženého přípravku.
Diffusil Repellent BABY mohou
maminky a tatínkové aplikovat
už u půlročních dětí. Obsahuje
účinnou látku IR3535, kterou
odborníci na základě rozsáhlého testování označili za jednu
z nejbezpečnějších a současně
vysoce účinných repelentních
látek. Repelentní účinek na pokožce i oděvu dětí trvá až čtyři
hodiny, pokud ho dříve nesmyjete. Diffusil Repellent KIDS je
určen dětem od 2 let. Odpuzuje
klíšťata, komáry, ovády, mouchy, muchničky a další létající hmyz. Obsahuje výtažky z
Aloe vera, která je přirozeným
chladivým, hydratačním a protizánětlivým prostředkem, vykazuje i určitou účinnost při
likvidaci bakterií, virů a plísní.
Mimoto je v přípravku D-panthenol, který má hojivé účinky
a zvláčňuje pokožku. Účinek
tohoto repelentu pro děti je na
pokožce až dvouhodinový (nebo
opět do umytí).

... drží hmyz od těla.

Snadná aplikace
Všechny varianty Diffusilu
se snadno nanášejí. Pomocí rozprašovače se na vycházku, na
houby, na táboření, cyklistiku,
turistiku nebo třeba jen grilování v přírodě můžete připravit doslova za minutu. A platí
to i o preventivní ochraně dětí
– Diffusil Repellent KIDS je ve
spreji, Diffusil Repelent BABY
je vybaven mechanickým roz-

prašovačem. U této varianty
pro nejmenší děti se doporučuje, aby si rodič nebo jiný
dospělý nejprve nastříkal přípravek na ruce a poté rozetřel
na pokožku děťátka. Ta minuta navíc se rozhodně vyplatí,
abyste nemuseli řešit složité
odstranění klíštěte a obávat se
vážných zdravotních komplikací.

Doma nebo v práci pomohou proti hmyzu elektrické odpařovače Biolit.

MykoMapa ví, jak se
vyhnout klíšťatům
Možná jste o ní ještě neslyšeli, ale existuje mapa,
která vás může varovat před nebezpečným nebo
přinejmenším nepříjemným hmyzem a také
napovědět, jaký repelent na dané místo zvolit.
Speciální mapa rozděluje
Českou republiku na 14 území,
podle kterých zjistíme nejen to,
kam můžeme vyrazit na houby,
ale rovněž užitečný údaj, jaký
je kde výskyt klíšťat. Dokonce
informuje i o riziku nakažení,
které nám klíště v označené
lokalitě může způsobit. Tento
originální projekt pod názvem
MykoMapa můžete najít na
webových stránkách www.
nahouby.cz nebo také na stránkách www.biolit.cz, kde se
navíc dozvíte o produktech, které pomáhají hmyz odpuzovat a
ubránit se jeho nepříjemným
atakům. Za všechny dobré rady
jmenujme alespoň upozornění
na přípravky Diffusil Repellent
KIDS i Diffusil Repelent BABY,
tedy repelenty, které účinně
chrání naše nejmenší.

Nechoďte se svou kůží na trh.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Poučení i varování

www.biolit.eu

Najdete tu ale i jiné užitečné informace. Nemoci, které
nebezpečná klíšťata způsobují,

jako jsou klíšťová encefalitida
a lymeská borrelióza, stejně
jako údaje o tom, jak dlouho
vám ten který přípravek zajistí
bezpečí. Díky tomu se můžete
nejen vyhnout oblastem, které
jsou kvůli hmyzu nepříjemné,
ale preventivně se chránit takovými repelenty, které skutečně
fungují. Dnes už v podstatě
nenajdeme místo, kde by klíšťata nebyla. Dříve se vyskytovala
pouze v tradičních oblastech,
zejména v jižních Čechách,
na jižní Moravě, ve středních
Čechách, dnes je najdeme takřka všude. „Jsou i v městských
parcích a všude, kde je vyšší
tráva,“ říká doktor Leo Bukovský, který se problematikou
dlouhodobě zabývá z pohledu
výroby účinných přípravků.
Uznávaný hygienik doktor Vladimír Polanecký dokonce tvrdí,
že klíšťata už jsou nejen v městských parcích, ale i na horách,
ačkoli ještě před deseti lety to
bylo takřka nemyslitelné.

Pozor na komáry! I oni mohou přenášet choroby, zejména po povodních
Při přemnožení komárů, po povodních a v tzv. kalamitních oblastech (tj. především Pomoraví a
Podyjí) lidé velmi trpí nálety mračen komárů a pobyt venku se stává prakticky nemožným.
Pro posouzení hrozícího
nebezpečí, zejména nyní po
povodních, je potřeba odborně monitorovat výskyt komářích larev a dospělých komárů v okolí postižené lokality.
I laik ale rozpozná kalamitní
stav. Nastává, když na člověka
během dne útočí více než 10
komárů za minutu. Vylíhnout
se mohou velmi rychle. Stadium larvy trvá u komárů několik dnů až týdnů v závislosti na
teplotě (optimální je pro tento
hmyz 20 až 28 °C). Stadium
kukly pak trvá jeden až sedm

dnů. Od vajíčka po dospělce
trvá vývoj zhruba jeden až tři
týdny. Dospělec je schopen letu
již hodinu po vylíhnutí. Komáři dokážou za noc urazit až 10
kilometrů a mohou létat až čtyři hodiny bez jediné přestávky.
Většina druhů je aktivních
večer, v noci i ráno.

Hrozí horečky
i borrelióza
Na českém území žije 40 až
50 druhů komárů. Do lidských

obydlí zalétá zejména komár
pisklavý, přímo s lidmi žije
jeho poddruh komár obtížný,
po povodních se zvyšuje výskyt
komára záplavového. Vyskytují
se dokonce i komáři rodu Anopheles, kteří ještě v 50. letech
20. století sužovali jižní Moravu nebezpečnou malárií.
I dnes mohou komáři přenášet závažná onemocnění. V ČR
je nejběžnějším virovým onemocněním, na jehož přenosu se
podílí komáři, valtická horečka. Je způsobena virem patřícím mezi arboviry (jde o viry

různých skupin, které jsou přenášeny na obratlovce členovci
sajícími krev, tedy i na člověka
komáry). Jedná se o onemocnění podobné chřipce, je charakteristické náhlým začátkem
horečky, která trvá 3 až 5 dní,
bolestí hlavy, pocitem neklidu, dále zvracením, trávicími
obtížemi a nechutenstvím.
Některé
druhy
komárů
vyskytující se i v Česku mohou
pasivně přenášet také lymeskou borreliózu. Původce nemoci sice nežije v těle komára, ale
může být přenesen s čerstvou

krví, která komárovi ulpěla na
sosáku.

Pomáhají repelenty
i odpařovače
V přírodě se proti komárům
chraňte repelenty. Účinnými
přípravky jsou repelenty značky Diffusil, které působí na
komáry, komáry tygří, muchničky i klíšťata. Diffusil Repellent Basic vás ochrání po dobu
3 až 5 hodin, Diffusil Repellent
Plus s vyšším množstvím účinné látky dokonce až šest hodin.
Pokud je pro vás důležitý pocit
suché pokožky, zvolte Diffusil
Repellent Dry Effect se speci-

ální škrobovou složkou, která
právě suchý efekt na pokožce
vyvolává. Všechny tyto repelenty je možné aplikovat jak přímo
na pokožku, tak na oděv. Pro
děti či osoby s citlivou pokožkou
jsou vhodné speciální produkty
– Diffusil Repellent KIDS a Diffusil Repelent BABY.
V domácím prostředí, ale i na
pracovišti pomohou elektrické odpařovače Biolit. Pro děti
zvolte Biolit KIDS elektrický
odpařovač. Obsahuje přírodní
výtažky z kopretiny, tedy přírodní insekticid. Tekutá náplň
navíc obsahuje hořkou složku,
která zamezí případnému olizování dětmi.

