


 فراموش نکنید کیسه جاروبرقی را در یک کیسه
 پالستیکی کاماًل بسته قرار دهید. بالفاصله آن را همراه با

زباله سوختنی دور بیاندازید!

 ساس ها تمایل دارند در فرورفتگی ها و چین خوردگی
 ها پنهان شوند، بنابراین زیر کوسن ها، بالش ها و مبلمان

را تا حد امکان بطور کامل با جاروبرقی تمیز کنید.

کیسه ها را به دقت در داخل ماشین لباسشویی باز کنید.
سپس کیسه های پالستیکی را بالفاصله همراه با 

زباله سوختنی دور بیاندازید!
 تمام پارچه ها را با دمای حداقل 60 درجه سانتیگراد شستشو
 دهید و سپس آنها را با با استفاده از خشک کن خشک کنید.
 سپس پارچه های شسته شده و خشک شده را در کیسه های

پالستیکی کاماًل بسته قرار دهید.
 دستورالعمل های مربوط به شستشو را به دقت مطالعه کنید تا

مطمئن شوید پارچه ها می توانند دمای ذکر شده را تحمل کنند.

تمام پرده ها و قاب عکس ها را پایین بیاورید.
تمام سطوح کف را با جاروبرقی تمیز کنید و شستشو دهید.

بطور کامل تمیز کنید! 

ما کیسه های پالستیکی محلول در آب و سازگار
با محیط زیست جهت جداسازی و شستشوی 

پارچه ها را ارائه میدهیم.
جهت کسب اطالعات بیشتر، با بخش خدمات مشتری ما با

این شماره تلفن تماس بگیرید: 46+ 771 122 300 

 مالفه ها و سایر پارچه ها را در کیسه های پالستیکی
کاماًل بسته قرار دهید.

 در اتاق هایی که باید سمپاشی شوند، تمام مبلمان منزل را
 حداقل 50 سانتیمتر از دیوار دور کنید. این کار، دسترسی به

ستون ها و قرنیزها را آسان تر می کند.

ساس ها در شب فعالیت می کنند
ساس ها یکبار دیگر در سوئد و نیز در بقیه نقاط دنیا مشکل ساز شده اند. علت آن است که ما بیشتر

از همیشه سفر می کنیم و همچنین ساس ها در مقابل حشره کش ها مقاوم تر شده اند.

 ساس ها حشراتی شبانه هستند که مانند پشه ها با مکیدن خون انسان ها به زندگی خود ادامه می دهند.
 این حشرات قهوه ای متمایل به قرمز هستند و به سوسک پهن شباهت دارند. بدن آنها میتواند بین یک

 تا پنج میلیمتر طول داشته باشد و نمی توانند پرواز کنند. ساس ها می توانند تا یک سال زنده بمانند اما اگر
منبع غذایی آنها از بین برود، میتوانند تا همین مدت در حالت غیرفعال باقی بمانند و سپس دوباره فعال شوند.

قبل از نابود کردن



فرآیند نابود کردن
 قبل از شروع فرآیند نابود کردن این حشرات، همیشه یک ارزیابی خطر برای تعیین بهترین روش و ماده مورد استفاده برای نابود
 کردن آنها انجام می دهیم. ابتدا ماده ای در ناحیه مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد که به صورت اسپری یا به شکل مه اعمال

 می گردد. سپس، یک پودر غیرسمی مخصوص انسان در طول شکاف های باریک و ستون ها اعمال می کنیم. این پودر باعث
خشک شدن پوست ساس می شود و در نتیجه باعث مرگ ساس می گردد.

 در موارد حاد، گاهی اوقات الزم است ستون ها و قرنیزها، موکت ها و سایر نازک کاری های منزل باز شوند تا ناحیه مربوطه
بتواند به شکلی مناسب سمپاشی شود.

 به مدت چهار ساعت هیچکس نباید وارد محل سمپاشی شده شود. اقامت در اتاق های مجاور بالمانع است. بانوان باردار، افراد
مبتال به حساسیت و کودکان زیر سه سال تا 24 ساعت پس از فرآیند نابودسازی نباید وارد محل های سمپاشی شده گردند.

  ما عالوه بر ضدعفونی کردن با آفتکش ها، ضدعفونی کردن با حرارت را نیز انجام می دهیم.
ممکن است چند هفته طول بکشد تا تمام ساس ها از بین بروند، و ممکن است الزم باشد عملیات مربوطه تکرار شود.

بعد از نابود کردن
تمیزکاری را بطور کامل انجام دهید.

با دقت و بطور مکرر جاروبرقی بکشید.
سطوح کف یا تخته های کف منزل را به مدت چهار هفته شستشو ندهید؛ شستشو

قبل از این مدت میتواند باعث زدوده شدن ماده حشره کش گردد.

مالفه ها و سایر پارچه ها را بطور منظم بشویید و تمیز کنید.
 به خوابیدن در تختخواب خود ادامه دهید، حتی اگر این کار برایتان ناراحت کننده باشد. زمانی که ساس ها در هنگام شب از مخفی گاه های,

خود بیرون می آیند در معرض ماده حشره کش قرار خواهند گرفت.

مبلمان را بین اتاق های مختلف جابجا نکنید زیرا این کار خطر سرایت مشکل به نقاط دیگر را افزایش می دهد.

ساس ها در این نقاط یافت می شوند

 اگر در منزل شما ساس وجود داشته باشد، به احتمال زیاد آنها را در شعاع 1.5 متری تختخواب های خود خواهید یافت. نواحی عالمت گذاری
 شده، محل هایی را نشان می دهند که ساس ها بیشتر از هرجای دیگری یافت می شوند. بنابراین ستون ها و قرنیزها، تختخواب ها، چارچوب های

 تختخواب، صفحه های باالسری تختخواب و تشک ها را بررسی کنید. زیر و پشت نوارهای کنار تختخواب، داخل شکاف ها و داخل مبلمان تشک دار
و همچنین پشت قاب عکس ها، پرده ها و زیر مبلمان را با دقت نگاه کنید.

ما فقط از حشره کش هایی استفاده می کنیم که توسط مقامات مسئول سوئد مورد آزمایش و تایید قرار گرفته اند.
کارکنان خدمات ما همگی آموزش دیده اند و دارای مجوز مربوطه از ”وزارت بهداشت و رفاه” می باشند.
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اطالعات سریع درباره ساس ها
ساس ها چگونه وارد خانه می شوند؟

 رایج ترین روش ورود ساس ها به داخل خانه از طریق چمدان های حمل بار، اقامت شبانه در شهر دیگر یا خرید
اثاثیه دست دوم می باشد.

چگونه از وجود ساس در منزل آگاه شوم؟
 اگر در منزل شما ساس وجود داشته باشد، اغلب آنها را در نزدیکی تختخواب ها خواهید یافت. بررسی تختخواب،
 چارچوب تختخواب، صفحه باالسری تختخواب و تشک ها را شروع کنید. زیر و پشت پاتختی ها، داخل شکاف ها

 و داخل مبلمان تشک دار را نگاه کنید. ساس ها در نزدیکی ستون ها و قرنیزها نیز یافت می شوند. ساس ها را
می توان در سایر مکان ها از قبیل پشت قاب عکس ها، پرده ها یا زیر مبلمان نیز پیدا نمود.

آیا ساس ها باعث سرایت میکروب ها می شوند؟
هیچ مدرکی که نشانه سرایت بیماری توسط ساس ها باشد وجود ندارد.

چگونه از شر ساس ها خالص شوم؟
خالص شدن از شر ساس ها پس از ورود آنها به داخل منزل می تواند دشوار باشد، اما امکان پذیر است.

 ما می توانیم روشهای مختلفی را برای نابود کردن آنها ارائه دهیم. ما با شما همکاری خواهیم کرد تا مناسب ترین 
 روش برای مورد خاص شما را تعیین نماییم. اگر به وجود ساس در منزل خود مشکوک هستید یا چنانچه پرسشی

درباره سایر حشرات و آفت ها دارید، با ما تماس بگیرید.

حشره بالغ  شفیره تخممراحل مختلف چرخه زندگی ساس:


