GENIET VAN
JE VAKANTIE,
DE NATUUR EN
HET BUITENLEVEN

HARD TEGEN TEKEN
EN INSECTEN

ZACHT VOOR JOU!

De werkzame stof
IR3535© weert
o.a.:
• teken
• muggen
• vliegen
• wespen
• bijen
• hoofdluizen
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Dealer in Nederland: www.vriezz.nl

Sentz Insect Schild:
• Perfect en eigentijds insectenwerend middel
• Geurloze oplossing op basis van IR3535©
• Direct op de huid te gebruiken
• Veilig voor mens, dier en milieu
• Gebruiksvriendelijk en bewezen effectief
• Ook geschikt voor jonge kinderen (vanaf 1 jaar)

VOORKOM PROBLEMEN
Teken, muggen, vliegen, wespen en bijen zijn allemaal
nuttige diertjes in onze mooie natuur. Maar tegelijkertijd
kunnen ze je vakantie, je plezier in de natuur of een
gezellige middag in de tuin behoorlijk vergallen.
Hier willen we graag iets meer informatie geven over de
teek.
Teken en de ziekte van Lyme
Een teek is een klein spinachtig diertje dat mens of dier
bijt om bloed te zuigen. Teken kunnen een groot aantal
ziektes overbrengen, waarvan de ziekte van Lyme de
bekendste is. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de
bacterie Borrelia burgdorferi en kan, wanneer de ziekte
niet tijdig behandeld wordt, ernstige en blijvende klachten
veroorzaken. Bijna 1 op de 3 teken is besmet met deze
bacterie, het percentage besmette teken varieert in de
tijd en is mede afhankelijk van locatie, weer enz.
Behalve de Borrelia bacterie kan de teek ook andere
bacteriën, virussen of parasieten overbrengen, waar je
ziek van kan worden.

Een teek heeft drie levensfasen: larve (rechtsonder),
nimf (rechtsboven) en volwassen teek. Links onder het
mannetje (die geen bloed zuigt) en links boven het
vrouwtje.
Wanneer je in het buitenland gebeten bent, moet je alert
te zijn op de daar voorkomende tekenbeetziekten. Dit kan
afwijken van de situatie in Nederland en je arts is hiervan
mogelijk niet op de hoogte.
Wanneer de teek langer dan 12-24 uur heeft vastgezeten
in de huid, neemt het risico op een besmetting met de
Borrelia bacterie aanzienlijk toe. Je kunt echter binnen
enkele uren al besmet raken.
Tekenbeet voorkomen
Teken komen vrijwel overal voor in de natuur; niet alleen
in bossen, duinen en landelijk gebied, maar ook in parken
en tuinen.
Vooral de nimfen - formaat speldenknop - zijn in de
praktijk een risico, omdat ze talrijk zijn en makkelijk over
het hoofd gezien worden. Ze zijn vooral dichtbij de grond

te vinden, bijvoorbeeld tussen afgevallen bladeren, op
de topjes van grashalmen of in laag struikgewas tot een
hoogte van 1,5 meter. Teken zijn vrijwel het hele jaar
actief, vooral bij temperaturen vanaf 5-7 °C en in relatief
vochtige omstandigheden. Blijf in de natuur zoveel
mogelijk op de paden en vermijd lang gras. Draag kleding
met lange mouwen, die goed aansluiten rond je polsen,
stop je shirt in je broek, draag een lange broek, stop je
broekspijpen in je sokken en draag gesloten schoenen.
Voor kinderen of wanneer je onder lage struiken etc.
doorkruipt, kan een petje extra bescherming bieden. Op
lichtere kleding zijn teken vaak beter te zien. Controleer
direct na een wandeling in de natuur of na werken in
de tuin je huid en kleding zorgvuldig op teken. Dit gaat
het makkelijkst met hulp van een huisgenoot. Teken
hebben een voorkeur voor warme en vochtige plekjes
zoals knieholtes, oksels, liezen, achter de oren en nek/
haarlijn. Controleer ook huisdieren op teken voordat ze
naar binnen gaan!
Let op: teken op kleding kunnen bij temperaturen
van minder dan 60°C de wasmachine overleven. Ze
kunnen echter niet tegen droogte: we adviseren dan
ook om kleding, waar zich teken op of in zouden kunnen
bevinden, een halfuurtje in de wasdroger te doen op de
hoogste stand.
Er bestaat speciale geïmpregneerde kleding die extra
bescherming biedt tegen teken, verkrijgbaar in o.a.
buitensport zaken.
Sentz Insect Schild
En natuurlijk kun je je - daarnaast - beschermen met de
Sentz Insect Schild spray. Deze spray bevat IR3535©,
het meest veilige insectenwerende middel op de markt
in vergelijking tot andere synthetische insectenwerende
middelen. Het is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar,
niet irriterend voor de huid (maar pas op voor de ogen!)
en laat geen vlekken achter op textiel. Soms kunnen
wel verkleuringen optreden bij synthetische materialen
zoals knopen of gespen. Het is geschikt voor zwangere
vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen
ouder dan 1 jaar.
Voor het afweren van teken (Ixodes ricinus) om de 2 uur
aanbrengen voor het meest optimale effect.
Bij gebruik rechtstreeks op de huid geldt een maximum
gebruik per dag; bij volwassenen 3 g of ± 26 sprays per
keer, maximaal 3x per dag; bij kinderen boven de twee
jaar 1,6 g of ± 14 sprays per keer, maximaal 2x per dag;
en bij kinderen tussen de één en twee jaar oud 0,83 g of
± 7 sprays per keer, maximaal 1x per dag.
Bij contact met de ogen: spoelen met water en medisch
advies inwinnen. Sentz Insect Schild is niet geschikt voor
gebruik in malariagebieden.
Let op, geen enkele preventieve maatregel biedt 100%
garantie op het voorkomen van een tekenbeet, het doen
van een tekencheck na verblijf in de natuur blijft altijd
nodig.
Meer informatie over teken en tekenbeetziekten vind je
op www.tekenbeetziekten.nl.
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