Dierenspeciaalzaak, Dierendrogisterij & Hondentrimsalon

BENJI

Voor de gemotiveerde dierenliefhebber.
Meer tips : WWW.DSZBENJI.NL

TIPS OVER DE BESTRIJDING VAN VLOOIEN BIJ HOND, KAT EN IN HUIS.

Natuurlijk is het in ieders belang om het huisdier en de omgeving vlovrij te houden.

Om dit goed te kunnen doen hebben wij een aantal prima producten ter beschikking waarmee U, als U de juiste manier gebruikt, 99% van de vlooien op Uw huisdier
en in Uw omgeving kwijt kan raken.
Met klem wijzen wij U erop dat 100% vlovrij vrijwel onmogelijk is, mits u alleen een binnenblijvende kat heeft , 10-hoog op een flat woont en nooit andere huisdieren
en/of hun baasjes op bezoek krijgt.
Duidelijk moet ook zijn dat honden meer risico lopen dan katten en dat een binnenblijvende kat nog minder risico loopt, ook dringt u het risico terug als u in plaats van
tapijt een gladde (bijv.vinyl of laminaat) vloerbedekking heeft.
Om vlovrij te kunnen leven zult u de hond op tijd moeten beschermen tegen vlooien, aangezien de hond buiten komt is dit erg moeilijk, buiten komt uw hond namelijk
makkelijk in contact met vlooien; Het dichtste bij een vlovrij huisdier komt u als u zorgt dat alle vlooien die het huisdier bespringen dood gaan en als u zorgt dat de
omgeving thuis van het huisdier vlovrij is en blijft.
Doe nooit een vlooienartikel in de stofzuiger, deze blaast n.l. ook uit !, zo wie zo wordt stofzuigen als antivlooien middel sterk overschat, slechts 20% zuigt u op.
Wat betreft het huisdier bestaan er nogal wat middelen; poeders, banden, spuitbussen, verstuivers en ga zo maar door.
Logisch dat het bijna onmogelijk is voor u als consument om tussen al die producten het juiste te vinden voor uw eigen situatie.
Wij als dierenspeciaalzaak c.q. dierendrogisterij kunnen en willen u graag helpen bij een juiste keuze.
Vandaar de volgende tips :
•
Om uw huisdier vlo-vrij te krijgen kunt u gebruik maken van pipetten, druppels of een spray.
•
Heel vaak helpen vlooien pipetten tegen vlooien alsook tegen vlooieneitjes.
•
Ook is er de mogelijkheid om een vlooienmiddel aan te schaffen dat ook tegen teken helpt.
•
Vergeet in geen geval ook uw omgeving thuis te sprayen met een bijvoorkeur vlooienlarven dodend product.
•
Vlooienbanden zijn een zeer oude “generatie” qua product en helpen dus minder goed dan de nieuwe producten
•
VOORKOMEN IS BETER DAN ACHTERAF BEHANDELEN (Tevens voordeliger en gemakkelijker)
•
Voor kittens en pups mag u alleen EXIL-VECTOCYT druppels gebruiken !
De vlo die het huisdier bijt om wat bloed te smullen zal door de Vectocyt worden gedood.
Het is dus veilig voor de omgeving (kinderen!) wat betreft het aaien van het huisdier.
Bij een vlooienallergie krijgt u hond of kat rode bobbeltjes op het lichaam. Het dier krabt en bijt zich dan vaak open en er kan een cyclus ontstaan van jeuk door helen
en het wederom hierdoor openbijten van de wondjes.
In dit geval zal u uw dier moeten gaan wassen met een anti-vlooienshampoo en daarna het dier regelmatig behandelen met een spray tegen vlooien.
Op de wondjes kunt u eventueel wat berkenteerolie doen zodat het dier de wond met rust laat zodat het kan helen.
Bij een vlooienallergie is het mogelijk dat u geen vlooien vindt, 1 enkele vlo is al voldoende om uitslag en jeuk te veroorzaken.
Het hele jaar door uw dier behandelen VERMINDERT DE KANS OP VLOOIENALLERGIE!!
Eitjes, Larven en Poppen en wat daar van kan komen.
Eitjes, larven en poppen zijn samen goed voor 90% van het vlooienprobleem, ze liggen in uw huis en dit zal dus behandeld moeten worden om de toestroom van vele
nieuw kleine vlooien tegen te gaan.
Elke vrouwtjesvlo legt ca. 50 eitjes per dag, binnen enkele dagen heeft u dus duizenden vlooieneitjes in huis, aangezien niemand dit wil zal uw huis 3x per jaar
behandeld moeten worden met een anti-vlooien spray; EXIL Flea Free of DIAGNOS-spray helpen u daarbij.
Deze spray’s leggen een soort larvendodende filmlaag op bijv. uw plinten. Ook bevatten deze ozonvriendelijke spuitbussen op waterbasis een stof de ruim 7 dagen
gewone levende vlooien dood.
Poppen zijn vlooien in een cocon, deze kunt u niet doden. U moet wachten tot ze uitkomen en de kleine vlooien op uw huisdier gaan eten, ze gaan daar dood.
Wat gebeurt er als u de vloer NIET behandeld?
De op de grond vallende eitjes komen na een paar dagen uit en worden dan larven, de snelheid waarin een vlooiencyclus rond is, dus van eitje weer tot vlo, is mede
sterk afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad in uw huis; Veel dweilen komt het vlooien-bestrijden niet ten goede!!, het versnelt zelfs de cyclus !!
Ook stofzuigen is maar voor 20% bewezen effectief !!
De lichtschuwe larven kruipen tot ze niet meer verder kunnen, dit is de plint, daar gaan ze in elk klein kiertje wachten tot het tijd is om zich te verpoppen.
De poppen geworden larven kunnen helaas niet worden gedood, we moeten wachten tot hier een vlo uitkomt.

Behandel alle vertrekken waar het huisdier mag komen, doe dit 3x per jaar t.w. in April/Mei, Juli/Augustus en in Oktober/November!
OOK AL ZIET U NIETS!, TOCH behandelen is noodzakelijk, ALLEEN OP DEZE WIJZE VOORKOMT U VLOOIEN!!
EXTRA TIPS:
•
Poeder wordt eigenlijk niet meer gebruikt omdat de kans bestaat dat uw huisdier achterblijvend poeder op kan likken, in de stofzuiger is het voor uzelf
gevaarlijk
•
Weet ook dat u bij tegelijkertijd gebruik van vlooien middelen en anti-worm produkten op moet passen.(I.v.m. spierverslappende samenstelling)
•
In de ontlasting van de vlo zitten de eitjes van lintworm, houdt uw huisdier dus het gehele jaar vlovrij zodat er geen of weinig kans op oplikken van
vlooien bestaat; Ontworm Uw huisdier zo wie zo 2 tot 3x per jaar.
•
Bij ons verkrijgbaar: "de Vlooienkrant", “de tekenkrant” en de “wormenkrant’, met heel veel meer info !!
•
•

Wij willen U graag helpen bij een juiste keuze.

Ziet u in bovenstaande geen sluitende oplossing voor uw vlooienprobleem, kom dan met ons overleggen wat voor U de juiste oplossing is.

