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NATTARO SCOUT – EN AKTIV FÄLLA SOM LOCKAR VÄGGLÖSSEN

NATTARO SCOUT är en svensk uppfinning, med patenterat doftbete och
mönsterskyddad innovativ design, för tidig upptäckt av vägglusangrepp. Doftbetet
efterliknar den naturliga lukten av vägglöss och attraherar både vuxna och nymfer.
Använd fällorna på resan och efter hemkomsten samt om du hyr ut rum kortare eller
längre perioder.

Samtliga stadier av vägglössen lever av vårt blod. Därför börjar 9 av 10 angrepp i
sängen. Efter en snabb visuell inspektion placera ut 2 eller fler fällor där det är som
mörkast i sängen. Intill sängben eller i hörnen mellan madrasserna. Kontrollera fällorna
regelbundet, både utsidan och insidan. Doftbetet behöver bytas ut mot ett nytt efter 4
veckor. Vid upptäckt av ett angrepp kontakta omgående ditt försäkringsbolag och
saneringsbolag för en professionell sanering. Nattaro Scout kan med fördel kombineras
med vägglustejpen Nattaro Safe, som är en långtidsbekämpande åtgärd.
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Nattaro Scout hade i testet en träffsäkerhet på 90-100% över en 3 veckors period.
Ingen av de två konkurrerande produkterna kom upp till mer än 35% träffsäkerhet.
Testerna upprepades 20 gånger för varje produkt under tre veckor.
De jämförda produkterna är s.k. aktiva fällor med doftbete för att locka vägglössen.
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ANVÄNDNING
Doftbetet, som placeras med hålet uppåt i den mörkgrå Nattaro Scout fällan, efterliknar
den naturliga lukten av vägglöss. Doftbilden attraherar vuxna vägglöss och deras nymfer.
Strukturen på koppen och färgen på fällan bidrar till att göra den inbjudande. Vägglössen
kan klättra ner i fällan men inte upp.
Användningsområden:
• För att bekräfta förekomst tidigt vid ett angrepp
• För kontroll av genomförd sanering
• För en kontinuerlig kontroll i miljöer med hög risk för återkommande angrepp, fällorna
ska då inspekteras regelbundet och doftbetet bytas ut var 4:e vecka

PLACERING
9 av 10 vägglusangrepp börjar i sängen, därför rekommenderar vi att Nattaro Scout
placeras här. Sätt ut minst 2 fällor per säng på de mörkaste platserna. Gärna mellan
madrasserna eller intill sängbenen i hörnen på sängen. Inspektera fällorna regelbundet,
både utsida och insida.

Aktivera doften

Sätt i doftbetet

Hålet uppåt

Placera ut fällan

Lossa vid inspektion

HÅLLBARHET
Efter aktivering lockar doftbetet vägglöss i 21-25 dagar, i normal rumstemperatur (2022°C), därefter avtar dess effektivitet. Vid varmare temperaturer avges doften snabbare
och effekten avtar snabbare.
LAGRING
Doftbetet långtidsförvaras i kylskåp (4-8°C) för bibehållen effektivitet, men tar ingen skada
av kortare perioder i rumstemperatur (18-22°C). Etiketten skyddar mot läckage vid
hantering i varmare temperaturer. Doftbetet får inte frysas, då förstörs det. Hållbarheten är
12 månader från produktionsdatum. Kontrollera alltid bäst före datum på förpackningen
innan användning.
AVFALLSHANTERING OCH VARNING
För att undvika spridning av ett vägglusangrepp så ska fällor med fångst läggas i en
försluten plastpåse efter användning och frysas i -18°C, 48 timmar. Fällan, dvs. koppen
med botten och hållare, som är tillverkad av biologiskt nedbrytbart material, kan
återanvändas. Vid behov kan man efter frysning tvätta fällorna i varmt vatten (max 40°C).
Doftbetet kan inte återanvändas, utan byts ut mot ett nytt. Fällan med ingående delar och
doftbetet, etiketten samt påsen för doftbetet sorteras som brännbart restavfall.
Doftbetet innehåller syntetiska feromoner som vid direktkontakt kan orsaka allergiska
reaktioner. Läs säkerhetsdatabladet för ytterligare information om dessa.
Håll borta från barn och husdjur.
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