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NYHET!

HOMEGARD®
INSEKTSSPRAY FÖR HUSHÅLLEN
MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR
Dödar fästingar samt loppor och loppornas larver
För behandling av icke-tvättbara möbler och
hemtextilier såsom mattor och fåtöljer
Lämpar sig också för springor i golv och väggar
En flaska räcker till behandling av cirka 70 m²
Effekten varar i 6 månader
FRONTLINE HomeGard är endast avsedd att
användas inomhus och enbart mot krypande
parasiter (fästingar och loppor). Använd inte
utomhus eller mot flygande insekter.
Tack för ditt ansvarstagande.
SPRAYA INTE DIREKT PÅ DJUR. HÅLL KATTER
BORTA FRÅN NYLIGEN BEHANDLADE YTOR –
VÄNTA TILLS SPRAYEN TORKAT.
Målorganismer
(Ixodes ricinus)
- Fästingar
(Rhipicephalus sanguineus)
- Brun hundfästing
- Loppor och deras larver (Ctenocephalides felis)
Verksamma ämnen
Permetrin 1,77 g/kg
S-metopren 0,0225 g/kg
Använd biocider på ett tryggt sätt. Läs alltid märkningarna
och produktinformationen före användning.

BEHANDLING AV UTOMHUSPARASITER INOMHUS

1

Behandla alla katter och
hundar i hemmet med
läkemedel avsedda för
behandling av fästingar och loppor,
vilka kan köpas på apoteken (t.ex.
spot-on lösning), innan du behandlar
bostaden. Använd alltså inte
insektsspray.

2

Dammsug noggrant och
regelbundet alla de ställen i
hemmet där dina husdjur vistas.
Tvätta djurens madrasser, täcken och
övriga textilier i 60 ºC.

3

För på förhand bort barn och
husdjur från det område som
ska behandlas. Flytta också
husdjurens mat- och vattenskålar
någon annanstans. Täck tätt över
eventuella akvarier och stäng av
luftfiltreringen tills rummet är
vädrat efter behandlingen.
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Behandla bostaden med
FRONTLINE HomeGard. Stäng
alla fönster och dörrar innan
du sprayar. Prova först sprayen på
ett litet område om du ska behandla
ömtåliga material. Spraya bara ett lätt
lager över blanka ytor för att undvika
fläckar.

5

Behandla ett rum i taget.
Spraya på 30 cm avstånd i cirka
1-2 sekunder/m². Behandla alla
områden där dina husdjur har vistats.
Behandla noggrant alla fotlister,
springor och sprickor, mjuka möbler,
mattor (även under mattorna) och
djurens korgar (ej katternas). Det
lönar sig också att behandla bilens
inredning.

6

Gå inte in i ett utrymme som
behandlats under den följande
timmen eller innan de
behandlade ytorna har torkat.
Se sedan till att vädra ordentligt.

7

Förebygg. Behandla regelbundet
hundar och katter mot utvärtes
parasiter.

Om du är tvungen att rengöra någon
behandlad yta innan sex månader
förflutit ska du använda tvättmedel
som inte behöver sköljas bort. Använd
bara engångsmaterial för att torka av
ytorna.
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