Nattaro Scout™
Artikelnummer:

Detektionsfälla:
Feromonbete:

4401
4402

Patent Pending

Produktbeskrivning – Nattaro Scout detektionsfälla med feromonbete
Nattaro Scout är en svenskproducerad produkt avsedd för att upptäcka tidig förekomst
av vägglöss. Den kan användas löpande som monitor i riskmiljöer, men också vid
misstanke om angrepp eller som kvalitetskontroll i samband med sanering.
Så här fungerar Nattaro Scout:
Betet efterliknar den naturliga doften av vägglöss.
Betet attraherar samtliga nymfstadier och vuxna
individer. Vägglöss kan klättra ner i fällan men ej ur.
Nattaro Scout passa som en del av en komplett
saneringsrutin för vägglöss.
Använd Nattaro Scout som ett verktyg för att
verifiera ett misstänkt angrepp både vid kontroll,
efter sanering eller som löpande monitorering.
Användning:

1) Betespåse

2) Bete

3) Fälla

4) Hållare

5) Färdigmonterad

Nattaro Scout, monteringssystem men feromonbete består av följande delar:
1) Betesförpackning, betet är vakuumförpackad i en plastpåse med insida av silverfilm.
2) Feromonbete i kapsel tillverkad av PET.
3) En mörk fälla av ”vallgravs”-modell med löstagbar vit botten för enkel kontroll.
4) Hållaren i vilken man placerar fällan.
5) Den färdigmonterade produkten.
Fälla och hållare är producerade av certifierad GMO-fritt och biologiskt nedbrytbart material.

Placering
Eftersom 90% av alla vägglusangrepp börjar i sängen,
rekommenderar vi att man börjar leta efter spår där. Gör en
snabb visuell inspektion och leta efter svarta prickar och
ljusbruna skarester på madrass och sängram. Framförallt på
sängens undersida samt utmed sömmar. Ta fram doftbetet
ur påsen, placera i fällan med hålet uppåt. Använd 2-4
stycken fällor/säng, på den mörkaste platsen antingen
under sängen eller i sängen mellan/under madrasser.
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Fällorna placeras horisontellt men botten nedåt och med hålen på fälla samt doftbetet uppåt.

Inspektion:
1) Lossa fällan från hållaren.
2) Håll fast bottenplattan och snurra överdelen på fällan motsols.
3) Lyft upp överdelen försiktigt för att få en bättre bild av insidan.
4) Öppna fällan på en hård yta tex bricka eller vask.

Betets hållbarhet:
Feromonbetet avger doft i tjugoen (21) dagar efter att påsen öppnats och betet placerats i fällan
men kan även sitta kvar längre. Låt detektionssystemet vara kvar på samma plats i minst tre
veckor innan du flyttar dem. Kontrollera gärna löpande.

Lagring:
Feromonbetet bör långtidsförvaras kylskåpskallt (4-8°C) för att inte riskera försämrad effekt.
Under kortare perioder kan de förvaras i rumstemperatur (18-22°C). Utsätt INTE feromonbeten
för frystemperaturer eller temperaturer över 28°C. Dessa temperaturer kommer att försämra
betets effektivitet avsevärt. Använd gärna en kylväska för transport under varma dagar. Förvara
ej i dina byxfickor. Hållbarheten på beten i förpackning är 9 mån – kontrollera alltid bäst före
datum på förpackning innan användning.

Avfallshantering:
Betets förpackning och behållare sorteras som brännbart restavfall.
Fällan med hållaren kan återanvändas. När fällorna flyttas till ett annat rum eller bostad är det
viktigt att de rengörs eller fryses innan. Inspektera och skölj ur delarna i hett vatten (ca 50°C)
eller lägg dem i frys, -18°C, i minst 48 timmar. Detta förhindrar spridning av vägglöss.
Nattaro Scout ska enbart användas enligt bruksanvisningen, för att fånga vägglöss. Den ska
inte användas för andra insekter.
Doftbetet innehåller syntetiska feromoner som kan orsaka allergiska reaktioner. Läs
säkerhetsdatabladet för ytterligare information om dessa. Håll doftbetet borta från barn och
husdjur.
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