ACAREX

eerder aangegeven werkt het in op
levensprocessen in de lichaamscellen.
Daarom is het niet mogelijk dat insekten,
die resistentie hebben opgebouwd voor
de tot nu toe gebruikte bestrijdingsmiddelen, ook voor deze werkzame stof
resistent zijn.
In objecten waar ander aantrekkelijk
voedsel in ruime mate voorhanden is en
waar vele schuilplaatsen voor kakkerlakken aanwezig zijn, bestaat de kans dat
niet alle kakkerlakken binnen de
gewenste tijd van het lokaas eten en dus
niet worden gedood. Hier zal een
bespuiting met een daarvoor toegelaten
bestrijdingsmiddel moeten worden
uitgevoerd. N.B.! Een bespuiting kan niet
worden gecombineerd met de
lokaasmethode.

gebruik zou willen maken van lokazen
kan het middel Maxforce worden
toegepast. Het is wel aan te bevelen om
in een ruimte met erg veel schuilplaatsen
en een grote populatie kakkerlakken
aandacht te besteden aan het uitzetten
van voldoende aantallen lokaasdozen.
Ter controle van het resultaat kan na
afloop van de bestrijding een aantal
lijmvallen worden geplaatst.
Omdat kakkerlakken niet veel lokaas
opnemen zal het in de praktijk niet vaak
voorkomen dat bij een bestrijdingsactie
nieuwe lokaasdozen moeten worden
geplaatst. Het lokaas in de dozen mag
niet vochtig worden. Daarom moeten ze
tijdens een schoonmaakactie tijdelijk
worden verwijderd.
J.T. de Jonge

In gevallen waar men ter bestrijding van
kakkerlakken om welke reden dan ook

Summary
In the Netherlands the "Acarex-test" is
available. With this test it is possible to
obtain an indication of the number of
house-dust-mites and the quantity of their
excrements, which cause allergie
reactions on humans.
Huisstofmijten (Dermatophagoides
pteronyssinus Trouessart) komen overal
voor waar mensen leven, maar meestal in
relatief kleine aantallen. Op plaatsen met
een hoge relatieve luchtvochtigheid en
luchttemperatuur kunnen zich grotere
aantallen huisstofmijten ontwikkelen.
Vooral sommige astmapatiënten zijn
overgevoelig voor de huisstofmijt. Een
dergelijke overgevoeligheid kan worden
veroorzaakt door de uitwerpselen en de
vervellingshuidjes van deze mijtesoort.
Huisstofmijten veroorzaken geen jeuk of
andere huidirritatie, ook niet bij de
aanwezigheid van grote aantallen mijten.
Ten aanzien van klachten wordt
geadviseerd contact op te nemen met de
huisarts.
Om een aanwijzing te verkrijgen of de
huisstofmijt en diens uitwerpselen meer
dan normaal in het huisstof aanwezig zijn
kan worden gebruik gemaakt van de
"Acarex-test".
Een doosje met Acarex-teststrookjes en
-vloeistof voor meerdere tests is sinds
enige tijd verkrijgbaar via een apotheek.
Het middel kan door de betreffende
apotheek rechtstreeks - dus niet via de
groothandel - worden besteld bij de
distributeur voor Nederland:
A.C.M. Ooms Allergie b.v.,
Comeniuslaan 65, 3706 XC Zeist,
tel. 03404 - 60607.

deponeren van te onderzoeken stof en
testvloeistof en aflezen van verkleuring
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