Atenció

mosquit tigre

Que no et piqui!

PREGUNTA

al teu farmacèutic
El MOSQUIT TIGRE s’ha instal·lat a casa nostra i
	
s’ha convertit en un problema pel nostre benestar.
És petit i el seu cos té ratlles blanques i negres.
	
Les seves larves creixen als llocs on s’acumula
aigua neta.
Acostuma a picar durant tot el dia, sobretot al
	
crepuscle i generalment pica a les cames.
La picada és molt molesta perquè el mosquit tigre,
	
pica diverses vegades i la reacció pot durar dies.
Abans no es converteixi en un problema de salut
	
més important, el millor per a tothom és que arribem a controlar la seva presència i proliferació amb
la prevenció.

Amb el mosquit tigre sigues repel·lent

Protegeix l’entorn
> E vita el creixement de les larves dels mosquits:
· 2 cops per setmana buida els llocs on es pot acumular aigua com,
recipients, objectes, bidons, safates i elements de jardineria, testos
buits, plats sota els testos, desguàs d’aigua o piscina, plantes
d’exterior amb aigua, forats d’arbre i del terreny o sistemes
de drenatge de les teulades.
· Renta’ls amb aigua neta a pressió i tapa els forats dels arbres
i del terra amb sorra.
· Mantén piscines i basses petites en bones condicions

Protegeix casa teva
> P osa teles mosquiteres a portes i finestres.

Protegeix-te
> P orta roba de màniga llarga, mitjons i pantalons llargs.
> S i utilitzes repel·lents,fes-ho amb cura i mesura:
· Sempre que facis activitats a l’aire lliure.
· No te l’apliquis mai a la cara.
· Alerta amb els nens menors de 2 anys,
habitualment el seu ús no està recomanat.
· Quan entris a casa, neteja’t bé la pell i la roba amb aigua i sabó.
· Pregunta al teu farmacèutic que t’aconsellarà quin és el producte
repel·lent més adequat segons qui se l’hagi d’aplicar.

...i si et piquen
> R enta’t bé la picada amb aigua i sabó.
> E l farmacèutic t’aconsellarà què pots aplicar-te per alleujar
les molèsties i evitar que se t’infecti.
> S i persisteixen els símptomes o empitjoren, consulta al teu metge.
Col·labora

