helle
Mielenrauha elämään.
Luteiden tunnistusohje
Luteiden Torjunta Helle on Suomen johtava luteiden
torjunnan asiantuntijayritys. Yritys syntyi vuonna 2013
tyytymättömyydestä tapaan, jolla ludeongelmaa oli siihen
asti ratkaistu. Luteiden kasvanut vastustuskyky myrkkyjä
kohtaan oli, ja on edelleen, johtanut ludeongelman
mittavaan kasvuun. Tämän takia meitä ajaa vahva
tavoite: selättää kasvava ludeongelma ja tehdä Suomesta
kivuttomampi paikka asua. Saavuttaaksemme tämän,
käytämme tieteellisissä tutkimuksissa ja maailman
suurkaupungeissa parhaaksi todettua, uutta, puhdasta
lämpötorjuntaa, jonka avulla yksittäinen ludeongelma
ratkeaa kerralla.
Tärkeintä ludeongelman ilmentyessä on nopea
tunnistaminen ja oikea reagointi. Tämä ohje edesauttaa
ensimmäistä - jälkimmäisen kohdalla ota aina yhteys
Luteiden Torjunta Helteeseen.

Toisin kuin usein ajatellaan,
luteiden leviäminen ei selity
pelkästään lisääntyneellä matkailulla. Merkittävämpi syy on
tapa, jolla ongelmaa on tähän asti
hoidettu - myrkyttäminen. Luteiden
vastustuskyky
myrkyttämistä
kohtaan vahvistuu jatkuvasti.
Tämän takia myrkyttämisen tehokkuus pienenee, ja myrkkytorjuntojen kesto pitenee. Tämä
johtaa altistumisajan ja leviämistodennäköisyyden kasvuun. Tämän
takia luteet leviävät herkemmin
sekä rakenteita pitkin naapuriin
että tahattomasti vaatteiden välityksellä muihin tiloihin. Ongelmaa
voidaankin tämän takia kutsua jo
valtakunnalliseksi.

Elävien luteiden tunnistaminen vaatii oikeaa ajoitusta
Aikuinen lutikka (kuva oikealla) on
ruskea ja noin 4-8 millimetrin kokoinen
pituussuunnassa ja leveyssuunnassa noin
1,5-3mm. Kauan ravinnotta olleet yksilöt ovat
vaaleampia. Lutikan toukka on pienempi,
pitkulaisempi ja vaaleampi. Lutikan munat
on vaaleita, pitkulaisia, läpikuultavia ja
noin 1-1,5mm kokoisia (kuva oikealla).
Luteet liikkuvat erityisesti pimeällä yöllisen
veriaterian toivosssa. Tämä vaikeuttaa
suorien näköhavaintojen tekoa. Näin ollen
on tärkeätä tunnistaa luteiden jättämät
jäljet, ja mistä niitä etsiä. Sen sijaan elävien
luteiden tunnistus kannattaa tehdä tuntia
ennen auringonnousua, jolloin luteet ovat
aktiivisimmillaan.
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Jälkien tunnistus on
helpoin tapa todeta ongelma
Luteet jättävät kolmenlaisia jälkiä
ympäristöönsä.

ULOSTE
Lutikoiden jättämät yleisimmät jäljet ovat
pienet mustat ulostepisteet, useimmiten isoissa
ryppäissä (kuva oikealla). Ne löytyvät yleensä
lakanoista, patjoista, sängyn rakenteista tai
sängyn läheisyydestä esim. listojen päältä.

PUREMAT
Lutikka puree ryppäissä pienelle alueelle,
usein kolmen peräkkäisen pureman riveissä.
Puremalla on tummanpunainen keskusta,
jota ympäröi vaaleamman punainen ja hiukan
turvonnut alue (kuva oikealla). Puremat
sijoittuvat usein nukkuessa paljaille alueille.
Yleisimmät ovat kädet, jalat, kasvot, kaula
ja kämmenet. Osa ihmisistä on kuitenkin
immuuneja puremille, joka vaikeuttaa
tunnistusta.

MISTÄ ETSIÄ

ÄRSYTYS
Oireili tai ei, luteen purema aiheuttaa
ihmisen ihossa ärsytystä ja kutinaa normaalia
hyönteispuremaa enemmän.

Lakanat
Patjojen välit
Sängyn rakenteet
Listojen päältä ulostejälkiä, listojen raoista
ja takaa luteita
Taulujen takaosat
Tapettien halkeamat ja takaosat
Mattojen alusta
Huonekalujen raot
Laatikot
Seinän reiät
Sähkökaapit
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