
Rentokil Bedbug Monitor
Unik och eff ektiv övervakning som ger tidig varnings-

signal om spår av vägglöss

Experterna på skadedjurskontroll

Rentokil Bedbug Monitor används med 

syntetiskt framställda kemikalier av 

livsmedelkvalitet för att locka till sig vägglöss 

på en klibbig platta som ger tidig signal om det 

uppstår aktivitet, så att angreppet snabbt och 

eff ektivt kan kontrolleras.

Övervakaren utgör en del i ett proaktivt 

avkänningsprogram som talar om när det fi nns 

vägglöss på olika lämpliga kontrollplatser i 

sovrum eller annat riskområde.

Rentokil Bedbug Monitor används med ett 

matbaserat bete, som liknar mänskligt blod, för 

att locka till sig vägglöss i olika stadier, vilket 

gör att angrepp kan upptäckas i en tidig fas.

Det här innebär att lämpliga åtgärder, som 

Rentokil Heat Pod-behandlingar, kan vidtas 

innan vägglössen sprids vidare i huskroppen.

Fördelar för dig och ditt företag

• Eff ektivt: Fortlöpande, tidiga signaler om det 

förekommer vägglöss i hotell och pensionat.

• Spara tid och pengar: Upptäck vägglöss i ett 

tidigt skede som underlättar framgångsrik 

behandling och minskar risken att insekterna 

sprids vidare.

• Ingen oro: Måna om ditt rykte och undvik de 

negativa konsekvenserna av att få angrepp av 

vägglöss.

Om du vill veta mer om Rentokils tjänster för 
skadedjursbekämpning kan du

ringa    010-470 49 50

besöka    rentokil.se

Så här fungerar det

Rentokil Bedbug Monitor placeras i de 

rum som ska övervakas, vanligtvis på 

lämpliga platser som under sängar och i 

förvaringsutrymmen för bagageväskor.

Betesplattan behöver kontrolleras dagligen 

av städpersonalen så att eventuell aktivitet 

som övervakarna har registrerat rapporteras 

till Rentokil. Därefter sätter Rentokil upp ett 

behandlingsschema så att insektsangreppet 

bekämpas så snabbt som möjligt innan det 

sprids vidare.

Dessa beten behöver ersättas som del i ett 

regelbundet underhåll för att säkerställa att 

övervakaren hela tiden eff ektivt kan upptäcka 

om det kommer vägglöss.

Rentokil ser till att informera städpersonalen så 

att de vet hur tecken på insektsaktivitet ser ut 

och vad de ska göra i händelse av ett angrepp.


