
 
 

 

 

 

 
 

Dezynsekcja, czyli zwalczanie owadów wymaga właściwego przygotowania pomieszczeń, w których będzie 
przeprowadzana. A także stosowania odpowiednich zasad – zwłaszcza gdy używane są preparaty chemiczne. 
 
Zasady te mogą być różne, w zależności szczególnie od rodzaju zwalczanego owada, a także - rodzaju 
pomieszczenia i stosowanej metody.  
Zawsze przekaże je Technik DDD przed realizacją zabiegu (np. podczas rozmowy telefonicznej przy ustalaniu 
terminu zabiegu) 
 
Poniżej kilka ogólnych zasad dotyczących przygotowania lokalu do zabiegu oraz postępowania po dezynsekcji: 
 
Braki budowlane umożliwiające owadom przedostanie się do pomieszczeń i wędrówkę powinny być usunięte. 
Resztki pożywienia powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach.  
Należy schować naczynia, sztućce, miski zwierząt i inne przedmioty mające kontakt z żywnością oraz przedmioty 
higieny osobistej (np. szczoteczki do zębów). 
Produkty, w których stwierdzono obecność szkodnika powinny być usunięte z lokalu (np. zutylizowane) 
Przed zabiegiem dezynsekcji należy posprzątać (odkurzyć) mieszkanie – preparaty owadobójcze lepiej utrzymują 
się na czystych powierzchniach. 
Wszystkie pomieszczenia muszą być udostępnione w celu sprawdzenia występowania szkodników i 
ewentualnego podjęcia stosownych działań. 
W przypadku wcześniejszego używania innych metod zwalczania lub odstraszania szkodników (płytki, spraye, 
elektrofumigatory) należy o tym poinformować Technika i w trakcie zabiegu nie stosować tych metod. 
Przed zabiegiem – warto poinformować Technika o miejscach szczególnie intensywnego występowania 
szkodników (tam może być gniazdo owadów). 
W miarę możliwości należy umożliwić dostęp do miejsc, gdzie mogą bytować szkodniki – przez odsunięcie mebli 
od ścian, zdjęcie listew zabezpieczających dół łóżek i mebli – by był dostęp do tylnych ścian mebli i styków ścian z 
podłogą. Jeżeli to możliwe – należy odsunąć listwy przypodłogowe, by można było także zwalczać szkodnika za 
nimi. 
Przy odpluskwianiu – na ile to możliwe należy zdjąć materace, aby był dostęp do wewnętrznej części ram łóżka. 
Zalecamy zdjąć ze ścian obrazy, zegary, plakaty i ozdoby – niektóre owady mogą gniazdować pod nimi. 
Należy umożliwić dostęp do otworów rewizyjnych w toaletach i łazienkach. 
Przestrzeń za boazerią oraz nad sufitami podwieszanymi mogą być dobrym schronieniem dla owadów – należy 
umożliwić przeprowadzenie zabiegu za nią (przez stworzenie szczeliny przez którą będzie można umieścić 
preparat za nią). 
Zalecamy opróżnić szafy i szafki, gdzie może być problem ze szkodnikiem (szafki pod zlewami, schowki w łóżkach, 
szafy na ubrania) 
Przy odpluskwianiu – należy zdjąć pościel, poszewki i koce, aby móc przeprowadzić dezynsekcję łóżek. Odzież i 
inne tkaniny należy schować do worków (aby odizolować szkodnika), przenieść do łazienki i następnie je wyprać 
w temp. 50C. Tkaniny, których nie można wyprać powinny być podgrzane w inny sposób, np. przez użycie 
parownicy, prasowanie.   
Należy chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z zastosowanymi preparatami 
Prosimy odłączyć od prądu te urządzenia, gdzie jest to możliwe (np. urządzenia rtv) 
Po zabiegu należy  wywietrzyć pomieszczenie oraz przemyć detergentem blaty i stoły kuchenne, ramy i nogi 
łóżek,  a przy zwalczaniu pluskiew – uprać odzież i pościel. 



 
 

 

 

 

Zabieg dezynsekcji może powodować konieczność opuszczenia lokalu do 24 h przez ludzi i zwierzęta domowe – 
ustalając termin należy mieć zapewnione inne miejsce pobytu. 
 

Zawsze, niezależnie od rodzaju zwalczanego szkodnika należy stosować się do informacji 
zawartych na etykiecie stosowanego produktu oraz zaleceń Technika DDD. 

 
 


