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Így védekezz a poratkák ellen

Admin, hétfQ 27 június 2011 - 16:35:19

Nem is gondolnánk mennyi problémát és kellemetlenséget okozhatnak ezek a mikroszkopikus ízeltlábúak. Az
allergián kívül a poratkák ürüléke eredményezhet álmatlanságot, fejfájást, pattanásos vagy akár ráncos
bQrt is. A kiütésekrQl, köhögésrQl és a szem irritációjáról nem is beszélve. Mit tegyünk azért, hogy
végleg számqzhessük Qket lakásunkból?

Már régóta köztudomású, hogy a házi porban allergiát okozó lények, a poratkák találhatóak, elég riasztó számadat,
hogy 1 gramm porban akár 15 ezer poratka is élhet. És bár élettartamuk nem több, mint három hónap, mégsem
fogynak el egykönnyen: a lerakott petékbQl húsz nap alatt életképes, felnQtt példányok kelnek ki.

Mit tehetünk a poratkák ellen?
Egyik lehetséges megoldás, ha szakembert hívunk, aki egy speciális készülékkel számqzi otthonunkból a kis
élQsködQket. De mi mit tehetünk azért, hogy a legtovább megQrizzük atkamentes környezetünket?

Ágynemqk tisztítása
Fontos, hogy ne csak a huzatot, hanem magát az ágynemqt is hetente tisztítsuk, így megszabadulhatunk a poratka
ürülékétQl is. A még élQ poratkákat pedig a legkönnyebben, ilyenkor nyáron egy kis napoztatással
pusztíthatjuk el: tegyük ki az ágynemqket a napsütésre!

Minél kevesebb kárpit
Igyekezzünk számqzni lakásunkból a felesleges kárpitokat. A padló borítása lehetQleg csempe vagy parketta legyen, a
bútorok esetében pedig célszerq bQr vagy mqbQr borításút elQnyben részesíteni. Figyeljünk arra is, hogy milyen
anyagot választunk függönynek: könnyq, mqszálas matériákkal dolgoznunk, ha el akarjuk kerülni a poratka inváziót.

Turbózzuk fel a porszívónkat
Ha a jól bevált porszívónkat egy speciális szqrQvel, a HEPA szqrQvel látjuk el máris sokkal hatékonyabb lesz a harcban:
kiszqri a legkisebb átmérQjq szennyezQdéseket és megakadályozza, hogy a levegQbe kerüljenek az allergének.

Plüssállatok tisztítása:
Ha hetente lefagyasztjuk és kimossuk plüss kedvenceinket garantáltan mentesek lesznek mindenféle allergéntQl és az
atkáktól is.

AtkaölQ vegyszerek:
Az akaricidek elpusztítják az élQ atkákat, de a már jelen lévQ allergén anyagoktól nem mentesítenek. Ráadásul
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hatásuk csupán átmeneti, rendszeresen ismételni kell a velük való takarítást, ami igen költséges.

Forrás: www.femcafe.hu

