
Lepová past (monitor) na Štěnice - BB detektor + FEROMON 
(feromonová kapsle) 

Popis výrobku: 
Lepová past na štěnice k monitoringu výskytu štěnic před i po dezinsekčním zásahu.  
Feromonová kapsle obsahuje agregační (shromažďovací) feromon štěnic.  
Štěnice se do vhodných úkrytů svolávají právě pomocí agregačního feromonu. Tento feromon (na 
rozdíl od sexuálního feromonu) láká obě pohlaví a všechna pohyblivá vývojová stádia štěnic. Použitím 
lepové pasti spolu s feromonovou kapslí obsahující agregační feromon lze využít přirozeného chování 
štěnic k jejich monitoringu. 
Výhody: 
Citlivá detekce i při nízkém zamoření 
Detekce všech pohyblivých vývojových stádií 
Rychlý a snadno použitelný  
Bez insekticidů 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody 
Obsah balení: 
10 ks lepových pastí na štěnice (BB detektor) 
10 ks feromonových kapslí - kapsle jsou baleny po pěti kusech v neprodyšných sáčcích 
1 x návod k použití  
Návod k použití:  
- Odtrhněte od sebe jednotlivé pasti v místě perforace (pasti jsou vyráběny po dvojicích) 
- Opatrně rozevřete past 
- Okraje pasti ohněte na vyznačených místech. v úhlu cca 30°  
- Odstraňte krycí papír chránící vrstvu lepidla 
- Vyjměte feromonovou kapsli ze sáčku – nepokoušejte se feromonovou kapsli otevřít! Po vyjmutí 
ze sáčků je již připravena k použití.  
- Umístěte feromonovou kapsli do středu lepové plochy pasti 
- Složte past dle obrázku na její spodní straně. (Spojením obou protilehlých stran k sobě) 
- Umístěte lepovou past na štěnice v ložnici na podlahu hned u zdi pod čelem postele. 
Doporučují se 2 pasti pod každou postel. Lepové pasti by měly být v místnosti minimálně po dobu 
jednoho týdne.  
V případě, že provádíte monitoring ve více místnostech, můžete použít tabulku na spodní straně pastí 
k jejich označení (číslo, umístění, datum, počet odchycených štěnic). 
Pokud není na lepové pasti zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v kontrolované 
místnosti nevyskytují. Na základě vyhodnocení monitoringu mohou být provedena další opatření. 
Nelze použít k vyhubení štěnic! 
Lepovou past na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 2 roky od data výroby. Doba 
exspirace feromonových kapslí je vyznačena na obalu. Účinnost feromonu po rozbalení je dva 
týdny!  
Pokyny pro bezpečné skladování: 
P4510+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F 
P402 Skladujte na suchém místě.  
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