
 
 

Підготовка до процедури 
До нас часто надходять запитання щодо підготовки квартири до дезінсекції, 

дезінфекції, дератизації, озонування та налагодження. Деякі комахи не 

потребують спеціальної підготовки, але щодо інших шкідників правильна 

підготовка має вирішальне значення для успіху чи невдачі в боротьбі з 

ними. Тому ми підготували детальний 

опис процедур. 

Правильна підготовка квартири чи інших приміщень істотно впливає на безпеку та 

ефективність роботи. Завдяки цьому дезінсекційна обробка є більш ефективною, а 

активні речовини діють довше, що призводить до кращих кінцевих результатів. 

Перед проведенням дезінсекційної обробки підлоги і поверхні, що підлягають обробці, 

необхідно ретельно вимити. Крім того, переконайтеся, що в кімнаті немає їжі або 

харчового посуду та інших предметів, які безпосередньо контактують з ротовою 

порожниною або тілом. 

Дезінсекція, тобто процес знищення комах, може проводитися різними методами. До 

найпопулярніших з них відносяться: напилення, ультрафіолетове туманоутворення, 

гелеутворення та інтегровані методи IPM, які поєднують хімічні та нехімічні методи. У 

рамках цих методів використовуються такі речовини, як рідини, тумани або гелі, які 

наносяться на поверхні, що підлягають дезінфекції. Крім того, використовуються також 

нехімічні методи. 

Спосіб підготовки квартири до дезінсекції залежить, перш за все, від способу і типу 

використовуваного засобу, а також виду комахи, яку необхідно знищити. 

Як підготуватися до обприскування 
ULV та туману для боротьби з 
постільними клопами? 
Боротьба з постільними клопами є викликом навіть для DDD. Ці комахи можуть 

швидко оселитися на наших грядках, і позбутися від них може бути важко. Тому, щоб 

процедури були ефективними, до них необхідно правильно підготуватися. 

Першим кроком є прибирання квартири за день до приїзду фахівця. Підлогу необхідно 

пропилососити і вимити, плінтуса найкраще зняти, а якщо це неможливо, то ретельно 



 
 

вимити, адже на чистих поверхнях засоби, які використовуються для боротьби з 

клопами, діють набагато ефективніше. Після обробки не можна мити поверхні, на яких 

зазвичай живуть клопи, тому краще це зробити перед візитом. 

Необхідно підготувати більш товсті пластикові пакети для сміття. Влітку найкраще 

вибирати чорні сумки, щоб мати можливість зберігати в них речі для обігріву або 

можливого захисту. Спорожніть усі ліжка, прибравши всі простирадла, подушки, 

наволочки, простирадла та ковдри та покладіть їх у пакети, щоб можна було 

обприскати навіть найглибші кути ліжка. 

Всі предмети, зняті з ліжок, слід упакувати в пакети. У мішках має бути постільна 

білизна, наволочки, простирадла, ковдри, піжами, подушки, талісмани, іграшки та інші 

речі з ліжка, крісел та їхнього оточення, які можна випрати або захистити. Штори та 

портьєри також слід зняти та упакувати.  

Пакети потрібно щільно закривати і виносити на прання. Щоб під час обробки було 

більше місця в кімнатах і не розносили клопів по квартирі, їх потрібно перенести у 

ванну кімнату, пральню, на балкон чи у двір. Речі з мішків прати при температурі 50-60 

° C або влітку замочити мішки на сонці, щоб видалити клопів. Якщо випрати 

неможливо, наприклад, ковдри, пухові ковдри або подушки, використовуйте інший 

спосіб їх нагрівання до температури мін. 50-60 градусів. 

Накрийте акваріум поліетиленовою плівкою або приберіть його з приміщення, щоб 

дезінфікуючі засоби не потрапили у воду. 

Варто пам'ятати, що процедури налагодження необхідно проводити не менше двох 

разів, щоб уникнути повторного зараження.  

Як правило, процедура видалення клопів триває від 20 до 60 хвилин, залежно від 

кількох факторів, таких як кількість ліжок, диванів, крісел, матраців, кількість кімнат та 

їх розмір, а також підготовка квартири. Після завершення обробки залишити 

приміщення на 1-3 години (при запотіванні) або приблизно на 2-3 години (при 

розпиленні). Виходимо з квартири, щоб використані засоби як слід розподілилися, 

осіли і висохли. 

Після повернення в квартиру або бажання нею скористатися (не раніше ніж через 1-3 

години або пізніше) провітріть кімнату, створивши протяг і провітривши її близько 

години. 

Дуже важливо не знищити ефект обробки пилососом, підмітанням або миттям 

делікатних місць, де живуть клопи. Тому не мийте, не пилососіть і не підмітайте 20-30 

см від стін, під меблями і біля ліжок, тому що це механічно 



 
 

пошкодить наші препарати і призведе до того, що вони будуть працювати менше або 

взагалі перестануть діяти. 

Поверхні, які можуть контактувати з їжею, необхідно вимити, але ні в якому разі не 

можна допускати потрапляння препарату в ротову порожнину. Рекомендується мити 

раковину, кухонні стільниці, столи та інші місця, де зберігаються продукти. Щоб 

очистити поверхню, не потрібні спеціальні засоби, лише звичайний миючий засіб і 

вода. Ви також можете мити підлогу в місцях для прогулянок, але не забудьте 

залишити захисний бар’єр і не змивайте засоби на відстані 20-30 см від стін, під і 

навколо меблів і ліжок. Якщо в будинку є маленькі діти, витріть підлоги, де вони 

повзають, і місця, до яких вони можуть торкнутися. 

Препарат слід залишати тільки там, де є клопи, і не повинен потрапляти на людей. 

  

Наш спеціаліст на місці проводить ряд заходів, щоб квартира була належним чином 

підготовлена до процедури. При необхідності він допомагає покращити умови та дає 

поради щодо підготовки квартири до наступних обробок. 

Потім приступає до опитування і ретельного огляду місця, де присутні клопи. 

Також наш спеціаліст дає цінні поради щодо того, як запобігти повторній появі клопів 

у вашому домі.  

Щоб ефективно вивести клопів, ми ретельно обприскуємо місця, де найчастіше 

зустрічаються клопи. До них відносяться ліжка, плінтуса, плінтуси, стіни, спинки 

меблів, спинки картин і фотографій, навколо електричних розеток, карнизів, підвіконь 

та інших щілин і затемнених місць. При необхідності також обприскують підлогу на 

кухні та у ванній. 

Ми до ваших послуг і будемо раді відповісти на будь-які запитання. Ми хочемо, щоб 

лікування, яке ми проводимо, не викликало у вас стресів. Ми професіонали і подбаємо 

про все комплексно, щоб під час і після процедури все було в найкращому порядку.  

Препарат для лікування тарганів, 
тарганів, товстолобиків, мурашок - 
гелевий метод 



 
 

Якщо ви боретеся з проблемою тарганів, тарганів, товстолобиків або мурашок, є 

ефективне і безпечне рішення: 

- гелевий метод. Це метод, рекомендований санепідем, ентомологами, виробниками 

засобів і професіоналами, і використовується в лікарнях, ресторанах, школах і дитячих 

садках. 

Гелевий метод безпечний для немовлят, дітей, вагітних і годуючих жінок, літніх 

людей і тварин. Він також не вимагає ніякої підготовки, і люди можуть залишатися в 

місці дезінсекції, проведеної цим методом. Гель наноситься на точки розміром із 

сірникову головку, які є невидимими та недоступними, оскільки вони розміщені в 

найбільш поширених місцях укриття німецьких тарганів і тарганів, таких як петлі в 

шафах, під шафами, на трубах, під раковинами, умивальниками, над плінтусами, 

вентиляційні решітки та інші щілини та місця їх накопичення. 

Метод працює за принципом харчової отрути, тобто після вживання гелю німецькі 

таргани і таргани гинуть протягом декількох годин, навіть ті, що походять від 

сусідів. Гель діє ефективно до року, що є великою відмінністю порівняно зі спреями, 

які діють лише кілька тижнів. 

У Польщі є багато видів гелів, як професійних, так і аматорських, але тільки 3 є 

професійними та ефективними, що підтверджує наша статистика. 

Щоб отримати найкращі результати від цих шкідників, ви повинні: 

- Пройдіться своєю квартирою чи будинком, щоб знайти місця, де найчастіше 

зустрічаються шкідники 

- далі слід загерметизувати стояки труб, 

- захистити вентиляційні решітки, 

- обмежити доступ до води 

- прибирати та зберігати їжу в герметичній упаковці. 

Ефективній дезінсекції також може допомогти відсунення побутової техніки від стіни, 

демонтаж плінтусів під кухонними шафами або відкриття ревізій лічильників 

води. Застосування гелевого методу і виконання вищеописаних порад допоможе 

впоратися з проблемою надовго. 

Гелевий метод також дуже ефективний у боротьбі з найпоширенішими видами мурах, 

такими як звичайні мурахи, фараонова мураха або чорний кочівник. 



 
 

Обприскування і туман УЛВ для 
боротьби з такими комахами, як 
мурахи, таргани, таргани. кроти, 
товстолобики та інші: 
Підготовка та поради 

Щоб ефективно боротися з такими комахами, як таргани: таргани, мурахи, кроти, 

товстолобики, важливо правильно підготуватися до процедури дезінсекції. Ці засоби 

ефективніше діють на чистих поверхнях, тому перед процедурою варто зробити кілька 

простих кроків, щоб досягти кращих результатів.  

Ось кілька порад, як підготуватися до процедури: 

Зберігайте подалі їжу та інші особисті речі, які контактують з їжею або слизовими 

оболонками та порожниною рота, такі як дитячі іграшки, зубні щітки, туалетний папір, 

бритви, гребінці, рушники та мило. 

Перед нашим візитом ретельно приберіть квартиру, в тому числі пропилососіть і 

вимийте підлогу та меблі, по можливості зніміть плінтуси, якщо такої можливості 

немає, ретельно вимийте їх. Завдяки цьому дезінфікуючі засоби діятимуть довше та 

ефективніше. Після обробки рекомендується не мити поверхні, де мешкають комахи, 

щоб не знищити наслідки роботи. 

Зберігайте миски для їжі та води для тварин або замініть їх свіжими після обробки. 

Накрийте акваріум поліетиленовою плівкою або приберіть його з приміщення, щоб 

дезінфікуючі засоби не потрапили у воду. 

Вимкніть усі електричні пристрої (телевізор, телеприставку, монітор, комп’ютер, 

ноутбук, телефон), винесіть їх або сховайте під ковдрами чи простирадлами. 

Під час обробки закрийте всі вікна, щоб комахи не вийшли. 

Зберігайте делікатні, легкі та паперові предмети, такі як дрібнички, прикраси, листівки, 

плакати, статуетки, прикраси та паперові вироби, щоб уникнути пошкодження. 

Стільниці, столи та інші речі, які неможливо сховати, і будуть контактувати з їжею, 

після процедури просто вимийте. Досить простого миючого засобу з водою. 



 
 

Обприскані поверхні, по яких ходять комахи, не можна мити, пилососити, підмітати, 

тому що таким чином ви нейтралізуєте дію засобів і нашу роботу. 

Під час процедури ніхто не повинен перебувати в кімнатах, крім спеціаліста, який 

проводить процедуру. Спеціаліст одягнений в захисний одяг і маску, що захищає його 

від вдихання препаратів під час процедури. 

Після обробки ми не входимо в квартиру приблизно 1-3 години після обробки, щоб 

засоби встигли подіяти і висохнути для створення захисного бар'єру.В цей час краще, 

щоб нікого не було і приміщення ретельно провітрюють. 

Найголовніше – не знищити ефект обробки пилососом, підмітанням або миттям 

делікатних місць, де мешкають комахи. Тому не миємо, не пилососимо, не підмітаємо 

20-30 см від стін, під меблями та біля ліжок. Це може призвести до механічного 

пошкодження препаратів і їх припинення дії. 

Вимийте поверхні, які можуть контактувати з 
їжею 

Після дезінсекції варто вимити поверхні, які можуть контактувати з харчовими 

продуктами. Помийте раковину, 

кухонні прилавки, столи та інші місця для зберігання їжі. Для очищення поверхні 

не потрібні спеціальні засоби . Просто використовуйте звичайний миючий засіб і 

воду. Ви також можете 

мити підлогу, де ми ходимо, але обов’язково залишайте захисний бар’єр без змивання 

на відстані 20-30 см від стін, під і навколо меблів і ліжок. 

Як відбувається процес дезінфекції? 

Наші спеціалісти на місці проводять комплексні заходи з боротьби з комахами, щоб 

забезпечити безпеку та комфорт у вашому домі. Перед початком процедури фахівець 

перевіряє, чи належним чином підготовлена квартира, і при необхідності допомагає 

поліпшити її стан. 

Потім фахівець опитує клієнта та оглядає місце, щоб визначити джерела появи 

комах. Також фахівець дає поради, як запобігти проблемі в майбутньому та які місця 

необхідно заклеїти, щоб комахи не з’являлися в майбутньому. 

Після ретельного аналізу фахівець приступає до процедури. Ефективно розпилює 

місця, де можуть перебувати комахи, такі як плінтуси, плінтуси, стіни, спинки меблів, 



 
 

навколо електричних розеток, карнизів для штор, підвіконня, щілини та темні 

місця. Використовує безпечні та сертифіковані препарати. 

Після процедури фахівець видає санітарно-гігієнічний протокол, який гарантує 

безпечність використовуваних препаратів, а також документацію з інформацією про те, 

як поводитися після процедури. 

Усю інформацію та інструкції щодо проведення наших процедур можна 

завантажити у форматі pdf трьома мовами: польською, англійською, українською 

та китайською. 

Ми завжди готові відповісти на всі питання та хвилювання наших клієнтів. Ми хочемо 

переконатися, що наші дезінсекції проводяться з повним професіоналізмом і без стресу 

для клієнта. Тому можете бути впевнені, що наш фахівець подбає про все, щоб все було 

в порядку як під час, так і після процедури. 

Як підготувати квартиру до 
озонування? 
Озонування - ефективний метод очищення повітря і поверхонь від бактерій, 

вірусів, грибків і неприємних запахів. Якщо ви плануєте провести озонування в 

будинку або квартирі, варто як слід підготуватися, щоб лікування було 

максимально ефективним і безпечним. 

Ось кілька кроків, які слід виконати перед озонуванням: 

1. Видаліть усі рослини, тварин і їжу з кімнат, які підлягають 

озонуванню. Електронні предмети, такі як телевізори, монітори, комп’ютери, 

принтери, можна винести або ретельно захистити фольгою (після від’єднання 

від електричних розеток). 

2. Пропилососьте кімнату перед озонуванням. Видаліть пил і бруд з підлоги, 

меблів, килимів та інших поверхонь. Не забудьте позбутися від будь-яких 

легкозаймистих речовин, таких як паливо, фарби, лаки або розчинники з 

приміщення. 

3. Закрити вікна та двері приміщень, які будуть озонувати. Найкраще озон працює 

в закритому приміщенні, тому важливо залишати приміщення закритими на час 

озонування. 

4. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію та інші пристрої, які надходять ззовні. В 

іншому випадку озонування буде неефективним і озон може потрапити у 

вентиляційні системи, що небезпечно для здоров'я. 



 
 

Пам'ятайте, що озонування повинні проводити досвідчені фахівці, які мають відповідне 

навчання та сертифікати. Завдяки цьому озонування буде проведено безпечно та 

ефективно, а ви зможете насолоджуватися чистим та здоровим повітрям у своєму домі 

чи квартирі. 

 
 


