Indoor-X

Een vlooienplaag voorkomen
Stofzuig en dweil regelmatig, ook
onder kasten, banken, etc.
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Behandel uw huisdieren het hele jaar
door tegen vlooien, ook in de winter, met
een daarvoor geschikt anti-vlooienmiddel.
Vraag uw dierenarts om advies.
Spray preventief in huis, bijvoorbeeld
vlak voordat u op vakantie gaat.

Effipro spot-on en spray (hond en kat)
Defendog sproeiflacon (hond)
Deze folder wordt u aangeboden door:
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Indoor-X ongediertespray
niet op huisdieren toepassen.

Vlooienbestrijdingsproducten van Virbac voor
toepassing op uw huisdier:

®

De vlooiencyclus
De vlooiencyclus bestaat uit
5% OP HET DIER
4 stadia: vlooien, eitjes, larven
en poppen. Slechts 5% hiervan,
namelijk de volwassen vlo, bevindt
volwasei
senen
zich op uw hond of kat. Dat
betekent dat de vlooiencyclus zich
voor 95% afspeelt in uw huis.
Eitjes, larven, poppen en jonge
pop
ei
vlooien kunnen worden aangetroffen in de mand, de bank, het
larve
vloerkleed, het tapijt, in kieren,
95% IN DE OMGEVING
spleten en naden van de vloer,
onder kastjes of banken etc. Bovendien planten vlooien zich
razendsnel voort. De eerste eitjes worden al 36-48 uur na de
eerste bloedmaaltijd gelegd. Een volwassen vrouwelijke vlo kan
wel 2000 eitjes leggen in haar leven. Een vlooienplaag ontstaat
dus makkelijk.
Alleen uw huisdier(en) behandelen is dan niet meer voldoende.
Om vlooien het huis uit te krijgen, dient u zowel uw huisdier als
de omgeving te behandelen.
Indoor-X ongediertespray is een omgevingsspray en
doodt vlooien en vlooienlarven (en andere insecten) in huis
gedurende 4-6 weken na behandeling.
Indoor-X ongediertespray NIET op huisdieren toepassen!
Gebruik daarvoor een voor dat doel geregistreerd middel.

10 geboden voor behandeling
met Indoor-X ongediertespray
De te behandelen plekken stofzuigen, dweilen en laten drogen.
Aquaria in huis afdekken en aquariumpompen uitschakelen.
Huisdieren en kinderen uit de te sprayen ruimten weghouden.
Sprayen op plaatsen waar vlooien het liefst zitten; dit zijn met
name plekken waar niet regelmatig gestofzuigd of gedweild
wordt, zoals onder en achter banken, kasten, onder de
verwarming, etc.
Bovengenoemde plaatsen pleksgewijs behandelen met een
‘heen en weer’ gaande beweging zodat een nevel ontstaat;
grote oppervlakken insprayen is in het algemeen niet nodig.
De langdurige werking van 4-6 weken is gewaarborgd als
behandelde oppervlakken niet worden gestofzuigd of gedweild.
Indoor-X mag absoluut niet op het huisdier toegepast
worden! Het is echter wel geschikt om de honden- of
kattenmand te behandelen. Het dier mag de mand pas
gebruiken als deze helemaal droog is.
Na het sprayen de ruimte(n) een half uur gesloten houden,
daarna goed ventileren, minimaal een half uur.
Het is belangrijk dat kruipende kinderen (0-4 jaar) gedurende
de werkzame periode geen contact kunnen hebben met
behandelde oppervlakken; zij zouden via vloer-hand-mondcontact bestrijdingsmiddel binnen kunnen krijgen.
Niet sprayen in ruimten waar voedsel bereid wordt.

Wat te doen bij een vlooienplaag?
Behandel minstens één keer per maand de omgeving met
Indoor-X ongediertespray én behandel alle honden en
katten in huis met een geschikt antivlooienmiddel tot er
geen vlooien meer zijn. Dit kan drie tot zes maanden duren,
omdat het popstadium onder gunstige omstandigheden zes
maanden kan overleven!

