


Intsektuek, karraskariek, onddoek eta bakterioek sor ditzakete hiri-izurriak, eta biztanleen osasunari eragin
diezaiokete. Gaixotasunak transmititzeko bektore, zoonosi-gordailu, giza parasito izan daitezke, eta alergiak,
ziztadak eta abar eragin, bai eta kalteak sortu ere, etxebizitza eta instalazioetako egituretan.  

Jatekoa eta babesa aurki dezaketen lekuek, eta izurrietarako ingurugiro-baldintza egokiek lagun dezakete
izurriak hedatzen.  Kontrolatu gabeko hondakindegiak, zabor-pilaketak, egoera txarrean dauden estolda-
sareak, hezeguneak, egoera kaskarrean dauden sotoak eta abar gune aproposak dira izurri horiek sortu eta
hedatzeko.

• Prebentzio-neurriak: garbitasuna, higienea eta saneamendua. Lehenengo neurria eta eraginkorrena da
        izurriak sortzeko gune izan daitezkeen lekuak desagerraraztea eta sor ez daitezen ahalegintzea.

• Metodo pasiboak: hesi fisikoak jartzea, eremu eta instalazioetara izurriak irits ez daitezen, eta ahalik eta
         gehien zaildu dezaten izurrien babes eta manten leku bihurtzea (pitzadurak eta zuloak tapatzea, leihoetan
        eltxo-sareak jartzea eta abar).

• Metodo aktiboak:
   > Metodo fisikoak eta mekanikoak: izurria desegiteko aplikatzen diren neurriak dira (tenperatura altua,

           argi ultramorea, soinua eta abar).
   > Metodo kimikoak: biozida gisa ezagutzen diren substantzia kimikoak erabiltzea da, izurriak kontrolatzeko.
   > Metodo biologikoak edo ekologikoak: izurriaren etsai naturalak erabiltzea (parasitoak, harrapariak edo

           gaixotasunak sortzen dituzten organismoak)

Arau orokor gisa, izurri bat kontrolatu nahi bada, metodo fisikoak, mekanikoak, biologikoak edo ekologikoak
erabiliko dira lehendabizi, eta ezinbestekoa denean, soilik, biozidak.

Indarrean dagoen legeriak EZ du ezartzen desinfektatzeko, intsektuak eta arratoiak garbitzeko tratamendurik
egin behar denik lokal publikoetan, modu sistematikoan eta ohikoan, baina BAI, instalazioak garbi eta
izurririk gabe eduki behar direla. Bereziki, elikaduraren eremuko enpresek eraman behar dute muturreraino
garbitasuna eta izurri-kontrola, eta behar duten guztietan egin, nahitaezko tratamenduak. 

Zer dira hiri-izurriak?

Zer faktorek laguntzen dute hiri-izurriak ugaltzen?

Zer neurri aplika daitezke izurriak kontrolatzeko?

Nork eduki behar du izurria kontrolatzeko programa bat?

Zer dira biozidak?

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioaren Bioziden Erregistro Ofizialean inskribaturik
egon behar dute biozida-produktuek.

  http://www.mspsi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/home.htm

Erregistroan sartzeko bi sarrera ezberdin daude, 3349/83 EDaren arabera inskribatutako produktuak eta
1054/2002 EDaren araberako sarrera berriak

• Lehenengo sarreran honelakoa da bioziden erregistro-zenbakia: XX-YY-ZZZZZ edo XX-YY-ZZZZZ-HA.

> XX: biozida inskribatu den urteko azkeneko bi zifrak dira.

> YY: pestizida zertarako den adierazten du:
00: IAT (osagai aktibo teknikoa)
10: arratoi-pozoia
20: bakterizida
30: intsektizida
40: fungizida
50: beste zenbait (uxagarriak, erakartzaileak…)
80: zur-babesleak
90: birizidak
100: legionella pneumophilaren kontrako tratamendurako desinfektatzailea.

> ZZZZZ: erregistroan inskribatutako hurrenkera-zenbakia.

> HA: sigla honek adierazten du produktua erabil daitekeela elikagai-industrian, baldin eta bakar-bakarrik
                langile profesional espezializatuek erabiltzen badute, elikagairik ez dagoenean, eta inskripzio-
                ebazpenean ezarritako segurtasun-epea errespetatzen bada.

• Bigarren sarreran bioziden erregistro zenbaki berria honelakoa da: ES/RM-AAAA-TT-ZZZZZ.

> ES: Estatu Espainolean erabiltzeko baimena duela adierazten du.

> RM: beste estatu batean baimendutako produktu baten kasuan elkar-ezagutzaren prozedura jarraitu dela
                adierazten du.

> AAAAA: Inskripzio sarrera.

> TT: produktu mota.

> ZZZZZ: erregistroan inskribatutako hurrenkera-zenbakia.

Zer biozida erabil daitezke?

Substantzia aktiboak eta substantzia aktibo bat edo gehiago duten prestakinak dira; erabiltzaileari
ematen zaizkion eran azaltzen dira, eta bitarteko kimiko edo biologikoen bidez edozer organismo kaltegarri
deuseztatzeko, indargabetzeko, neutralizatzeko, haien eragina galarazteko edo beste era bateko kontrola
gauzatzeko erabiltzen dira.

Gaur egungo arautegiaren arabera, 23 produktu-mota daude, tartean: ohiko bizimoduan eta osasun
publikoan erabiltzen diren desinfektatzaileak, intsektizidak, akarizidak, errodentio-kontrakoak, uxagarriak,
kontserbagarriak eta abar.



Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean (EZBEO) inskribatuta dauden enpresek
egin behar dizkiete hirugarrenei biozida-tratamenduak. Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratuta dauden
enpresak zein diren jakiteko, jo Osasun Publikoko zuzendariordetzetara, edo egin kontsulta helbide honen
bidez:

   http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
   cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/biocid_empresas_c.html

Beste autonomia erkidego batzuetan erregistratuta dauden enpresak zein diren jakiteko, jo Osasun, Gizarte
Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioaren web-orrira:

   http://www.mspsi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/
   ROESB.htm

Zeregin horietan jarduten duten langileek prestakuntza jakin bat eduki behar dute, ez berdina, ordea, trata-
menduen arduradun teknikoek edo tratamendu aplikatzaileek.

Nork egin ditzake biozida-tratamenduak?

• Izurria kontrolatzeko enpresa edo zerbitzua, dagokion tratamendua egiteko, Establezimendu eta Zerbitzu
        Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoen egiaztatu behar dugu.

• Izurriak kontrolatzeko programa bat aurkeztu dezan eskatu behar diogu.

Zer alderdi hartu behar ditugu kontuan biozida-tratamendu
bat egiteko zerbitzua kontratatzen dugunean?

• Osasun- eta ingurumen-baldintza egokiak lortzeko beharrezko prebentzio- edo kontrol-prozesuak dituen
        sistema bat da; xedea da, organismo kaltegarriak ez ugaltzea, eta osasunerako eta ingurumenerako
        arriskuak minimizatzea.

• Izurriak kontrolatzeko programa egiteko UNE 171210:2008 arauan ezarritako irizpideak bete behar dira.
        Etapak:

> Egoera-diagnosia.

> Jarduera-programa.

> Ebaluazioa.

• Egoera-diagnosia:

> Aurretiko informazioa jasotzea, ikuskapena egitea, egoera aztertzea. Establezimenduaren eta inguru-
   aren ezaugarriak, organismo kaltegarrien aurrekariak eta  haiek izatea eta ugaltzea laguntzen duten

             faktoreak, organismo kaltegarria identifikatzea, zenbateko kontaminazioa/infestazioa dagoen kalkulatzea
            eta abar.

• Jarduera-programa: espezie kaltegarrien populazioa tolerantzia-atariaren azpitik edukitzeko jarduera-
        neurriak eta -estrategiak hartzea da, denboran zehar nola burutu ordenaturik:

> Egitura- eta eraikuntza-elementuen gaineko neurriak.

> Baldintza higieniko-sanitarioen eta ingurumenekoen gaineko neurriak.

Zer da izurriak kontrolatzeko programa?

> Portaera eta ohitura osasungarriak garatzeko neurriak.

> Espezie kaltegarriaren gaineko zuzeneko kontrol-neurriak:
- Metodo fisikoak.
- Metodo fisiko-kimikoak.
- Metodo biologikoak.
- Metodo kimikoak.

• Eskura eduki behar dugu egin behar den izurri-kontrolaren programa-agiria.

• Dokumentuan jasota datozen arreta-neurriak hartu behar ditugu. Adibidez:

> Tratamendua zein egunetan egingo den adierazi.

> Tratamendua emango den eremuan pertsonarik, animaliarik edo elikagairik egon ez dadin ahalegindu.

> Ezarritako segurtasun-epea errespetatu (tratatutako eremuetan produktu biozida aplikatzen
                   denetik jendea, animaliak edo elikagaiak sartu bitartean pasatu beharreko denbora).

> Beharrezkoa bada, zigilatu tratatutako eremuak, eta jarri zenbat denboran ezingo den inor sartu
                   adierazten duten kartelak.

Tratatu beharreko lokalaren arduraduna izanik,
zer neurri hartu behar ditugu?

Tratamendua egingo duen enpresak tratamendua egiaztatzen duen agiria entregatu behar du. Agirian
azaldu behar da:

• Kontratatzailearen datuak.

• Biozida zerbitzuak ematen dituen enpresaren datuak.

• Zerbitzua burutzeko egunak.

• Emandako zerbitzu-mota: zaintza-monitorizazioa / tratamendua.

• Zer espezie tratatuko den. Tratamendu-lekua.

• Hartutako neurriak.

• Erabilitako produktuak.

• Tratamendua hasitako eta amaitutako orduak.

• Segurtasun-epea.

 • Teknikarien sinadura: arduradunarena eta aplikatzaileena.

Zer da tratamendua egiaztatzeko dokumentua eta zer jaso behar du?



Aplikatzekoa den oinarrizko arautegia Ekintza-plana

Harremanetarako helbideak

• Osasun Publikoko Zuzendaritza. Donostia-San Sebastian kalea, 1. (01010) Vitoria-Gasteiz.
        Tfnoa: 945-019201. Faxa: 945-019192. e-maila: dirsalud-san@ej-gv.es

• Arabako Osasun Publikoko Zuzendariordetza. Santiago Etorbidea, 11. (01004) Vitoria-
        Gasteiz. Tfnoa: 945-017171. Faxa: 945-017179

• Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariordetza. Errekalde zumarkalea, 39-A. (48008) Bilbao.
        Tfnoa: 944031500. Faxa: 944031599.

• Gipuzkoako Osasun Publikoko Zuzendariordetza. Nafarroa Etorbidea, 4. (20013) Donostia-
        San Sebastián. Tfnoa: 943022700. Faxa: 943022701.

• Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribaturik egon behar du.

• Dagokien prestakuntza duten langileak izan behar ditu: arduradun teknikoa / tratamendu-aplikatzaileak.

Izurriak kontrolatzeko enpresarekin harremanetan jartzea.

Egoera-diagnosia.

Biozida-tratamendua eginez gero hartu beharreko neurriak.

Tratamenduaren aurretik:

• Tratamenduari buruzko aurretiko txostena, jarduera-egutegia.

• Lokala prestatzea. Tratatu beharreko eremua isolatzea.

• Langile prestatuak Langileak babesteko ekipoak.

Tratamendua egiten ari denean:

• Pertsonarik, animaliarik eta elikagairik ez dagoela ziurtatzea.

• Eremuetan seinaleak jartzea.

• Segurtasun-neurriak. Alergikoei arreta berezia jartzea.

• Tratamendu-ekipoak behar bezala erabiltzea.

Tratamenduaren ondoren:

• Tratatutako eremuak zigilatzea (beharrezkoa bada).

• Segurtasun-epea errespetatzea.

• Hondakinak minimizatzea eta egoki kudeatzea.

• Gertakarien txostena egitea.

EGINDAKO TRATAMENDU-ZERBITZUAREN ZIURTAGIRIA

Aplikatutako kontrol metodoa ebaluatzea.

• Planaren betetze-maila.

• Hautatutako metodoa egokia izan den ebaluatzea.

• Neurri zuzentzaileak betetzen diren eta mantentzen diren ikustea.

• Izurriaren jarduera zaintzea.

• Zeharkako eta bigarren mailako ondoriorik badagoen ikustea.

Estatukoa:

• 3349/1983 Errege Dekretua, azaroaren 30ekoa, plagizidak fabrikatu, merkaturatu eta
        erabiltzeko araudi tekniko-sanitarioa ezartzen duena (BOE, 1984ko urtarrilaren 24koa) eta
        dekretuaren geroko aldaketak.

• 1993ko otsailaren 24ko Agindua, Pestizida Arriskutsuen Mugimendurako Liburu Ofizialaren
        araudia ezartzen duena (BOE, 1993ko martxoaren 4koa).

• 1054/2002 Errege Dekretua, urriaren 11koa, biozidak erregistratzeko, baimentzeko eta
       merkaturatzeko ebaluazio-prozesua arautzen duena. (BOE, 247. zk.a, 2002ko urriaren
        15ekoa).

• SCO/3269/2006 Agindua, urriaren 13koa, Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro
       Ofizialaren funtzionamendu- eta inskripzio-oinarriak ezartzen dituena. (BOE, 255. zk.a,
        2006ko urriaren 25ekoa).

• 830/2012 Errege Dekretua, ekainaren 25ekoa, biozidekin tratamenduak egiteko prestakuntza
        arautzen duen araudia ezartzen duena.  (BOE, 170. zk.a, 2010eko uztailaren 14koa).

Autonomikoa:

• 57/2004 Dekretua, abenduaren 21ekoa, EAEko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden
        Erregistro Ofiziala sortzeko dena. (EHAA, 3. zk.a, 2005eko urtarrilaren 5ekoa).

• Agentea edo agenteak identifikatzea. Kokapena eta eragin-maila.

• Jatorria eta arrazoiak ezartzea. Banaketa - ugaltzea.

   > Neurri zuzentzaileak:
   > Egitura-hutsuneak zuzentzea.

• Baldintza higieniko egokiei eustea.

• Kontrol-metodo egokiena hartzea: Metodo fisikoak / biologikoak/ kimikoak

   “Izurria kontrolatzeko plan integrala”



KONTROL-PLANA

• AURRETIKO INFORMAZIOA JASOTZEA

• IKUSKATZEA

• EGOERA AZTERTZEA

EGOERA-DIAGNOSIA

ORGANISMO KALTEGARRIAK DAUDE

INGURUNE-EGOERA

EGOKIA INFESTAZIORAKO BIDEA EMATEN DU

• Egitura- eta eraikuntza-elementuen
   gaineko neurriak.
• Baldintza higieniko-sanitarioen eta
   ingurumenekoen gaineko neurriak.
• Portaera eta ohitura osasungarriak
   sortzeko neurriak.
• Hurbileko inguruan egin beharreko
   zuzeneko kontrolerako neurriak.
• Instalazioen barnean zuzeneko
   kontrolerako neurriak.

• Egitura- eta eraikuntza-elementuen
   gaineko neurriak.
• Baldintza higieniko-sanitarioen eta
   ingurumenekoen gaineko neurriak.
• Portaera eta ohitura osasungarriak
   sortzeko neurriak.
• Hurbileko inguruan egin beharreko
   zuzeneko kontrolerako neurriak.

JARDUERA-PROGRAMA

Aldian behingo
zainketa

• BETETZE-MAILA

• ERAGINKORTASUNA

• BARNEKO GIROAN IZANDAKO KONTRAKO ONDORIOAK

EBALUAZIOA

Ohe-zimitzak:
prebentzioa eta kontrola



Zer dira ohe-zimitzak?
Habiak egiten dituzten ohiko tokietan, hauek bilatu behar dira:
• Zimitz helduak, hilak nahiz biziak.
• Arrautzak, ninfak edo mudak (kafe-kolore argia dute)
• Puntu-formako orban marroiak, gutxi asko gorrikarak (intsektuen iraizkinak edo odol-arrastoak izan

        daitezke).

Zimitzak bilatzeko, linterna bat eta eskuila edo espatula fin bat behar izaten dira,askotan. Bestalde, nahiko
maiz bilatzea komeni izaten da, kasu bakoitza nolakoa den.

Nola jakin zimitzik dagoen?

Ohe-zimitza
(Cimex lectularius)

Mundu osoan daude, eta, 1950-1960ko hamarkadetan gure ingurutik ia erabat desagertu ziren arren, azken
urteetan berragertu egin dira. Berragerpenaren arrazoiak askotarikoak izan litezke: jendearen joan-etorriak,
salgaien merkataritza, instalazioen diseinu-akatsak eta mantentze-lan okerrak, eta abar.

Zimitzen ziklo biologikoak hiru fase ditu: arrautza, ninfa eta heldua. Zazpi-hamar aste behar izaten dituzte
zikloa osatzeko. Emeek, kondizio egokietan, egunean 2-3 arrautza jartzen dituzte, beren bizitza osoan (gutxi
gorabehera, urtebete).

Ezin dira bizi ez 45°C-tik gora, ez 0°C-tik behera. 9°C-tik
behera, helduak erdi-hibernazioan sartzen dira, eta emeek
arrautzak erruteari utzi egiten diote.

Gauez ibiltzen dira. Biktimak aurkitu eta haien odolaz elikatu
ondoren, beren ezkutalekuetara itzultzen dira. Oro har, ohe-
zumitz batek zazpi egunean behin jaten du, baina luzaroago
ere egon daiteke jakirik hartu gabe.

Argiari ihes egiten diote, eta toki hauetan hartzen dute babesa:

• Paretetako artesiak eta zirrikituak.

• Zoruak, zokaloak eta sabai aizunak.

• Ohe-bastidoreak, oheen malgukiak.

• Lastairen eta ohe-jantzien azpildurak.

• Bagajea, motxilak eta kaleko arropa.

• Altzariak, sofak eta aulki tapizatuak.

• Kutxatilategiak, errezelak eta pertsianak.

• Alfonbrak eta moketak.

• Koadro-markoak, horma-irudiak, paper pintatua,
   liburuak, kutxak eta beste.

• Entxufeak, lanparak, argi-etengailuak.

• Aireztapen-saretak, atezangoak eta leihozangoak.

• Telefonoak, ordenagailuak eta etxeko beste ezarkin batzuk.

Nahiago dituzte zurezko eta paperezko gainazalak

metalezkoak baino.

Non egiten dute habia?

Agerian dagoen azalean egiten dituzte ziztadak, eta ziztaden tokian, orban gorriak agertzen dira, erdian
papula kolorge bat dutenak (arkakusoen ziztadek, aldiz, erdigune gorrixka izaten dute). 

Ziztadak gauez egiten dituzte, normalean. Hasiera-hasieran, ez da nabaritzen, baina, ziztatu eta 1-24 ordura,
alergia-erreakzio bat eragiten du. Erreakzio horrek narritadura, azkura eta sumindura eragiten ditu. Hazkarik
ez egitea komeni da. Izan ere, ziztadaren inguruan hazka egitean, azaleko infekzio-eragileak zaurira eraman
daitezke, eta, han, barrura sarrarazi eta hedarazi.

Kasu arinetan, tratamendua hau da: ziztadaren ingurua xaboi-urez garbitzea. Azkura eta narritadura
handiak badira, lozio lasaigarri bat jartzea gomendatzen da.

Azkura oso handia edo jasangaitza bada edo infekziorik baldin badago, medikuarengana joan behar
da, lehenbailehen.

Guk dakigunez, orain arte, gure inguruko ohe-zimitzak ez dira gaixotasunen hedatzaile.

Nolakoa da haien ziztada? Nola sendatzen dira?

Arrautzak
Gatz-aleak bezalakoak
Zurixkak eta itsaskorrak
izaten dira, eta 1 mm.
neurtu ohi dute. Hamar
bat egunen buruan za-
baltzen dira arrautzak.

Ninfak
Heldu gabeko zimitzak
dira, helduak baino txiki-
agoak eta argixeagoak
(orratz-buru baten tama-
inakoak). 5-8 astean, hel-
du bihurtu bitarte, bost
aldiz azalberritzen dira.

Heldua
Emeek bizpahiru arrautza
jartzen dituzte egunean, eta
500 inguru haien bizitza osoan
(gutxi gorabehera, urtebete)

Arrautzak

Ninfa eta heldua

Ziztadak

Lastaira

Nola joaten dira batetik bestera?
Batetik bestera joateko, hauez baliatzen dira:
• Arropa eta bidaiatzeko materiala (poltsak, maletak,
   motxilak eta beste).
• Ohe-bastidoreak, lastairak eta ohe-jantziak.
• Altzariak, kutxak eta tiraderak, armairuak eta beste.
• Alfonbrak eta moketak.



• Egunero garbitu zimitzen gordeleku izan daitezkeen tokiak eta inguruak.

• Xurgagailua egunero pasatu lurzoru, pareta, altzari, lastaira eta ohe-bastidoreetatik. Xurgagailuaren
        poltsa ondo itxi eta deuseztatu egin behar da, xurgatze-lana amaitu bezain laster.

• Zimitzen habiak egon litezkeen tokietan, lurrun-garbigailua pasatu, 45°C-tik gora intsektu horiek hil
        egiten baitira.

• Paretetako, zoruko eta sabaiko artesiak eta zirrikituak ondo itxi.

• Paretak eta sabaiak kolore argiz pintatu. Ez erabili paper pintaturik.

• Ahal dela, ez jarri moketarik, alfonbrarik, sofarik, aulki tapizaturik, koadrorik eta horma-irudirik.

• Erabili ohe eta oheburu metalikoak, zurezkoak beharrean. Estali lastairak, jostura zigilatuak dituen azal
        hermetiko batekin. Ez jarri gauzarik ohe azpian, eta ez erabili gauzak gordetzeko egitura duen oherik.
        Ez apaindu oheak kuxinekin, kanapeekin eta abarrekin.

• Txukun eta garbi eduki altzariak, gau-mahaiak, armairuak eta gainerakoak.

• Aztertu eta zaindu elektrizitate-puntuak eta telebista- eta telefono-konexioak.

• Erabili esekigailuak edo kakoak arropa zintzilikatzeko. Ez utzi lurrean edo ohearen gainean. Ez utzi
        maletak, motxilak edo bagajea ohetik hurbil.

• Garbitu kaleko arropa, ohe-jantziak, errezelak, kuxinak eta, oro har, ehunkiak, ur beroarekin (60-70°C),
        eta/edo erabili lehorgailua.

• Beren arropa eta tresna pertsonalak garbitzeko eta desinfektatzeko baliabideak eman erabiltzaileei.

• Toki edo armairu bat izan bagajea, motxilak eta kaleko arropa gordetzeko.

• Hondakinentzat edukiontzi bereiziak eduki.

Izurriak kontrolatzeko plan bat izan. Kontratatutako enpresak Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden
Erregistro Ofizialean egon behar du:

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
     cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/biocid_empresas_c.html

Enpresa horietako profesionalek establezimenduaren egoeraren diagnostikoa egin eta prebentzio-gomendio
egokiak eman behar dituzte. Izurriterik badago, tratamendu egokiak aplikatuko dituzte (fisikoak eta/edo
kimikoak).

Intsektizidak bereizi gabe eta masiboki erabiltzen badira, jarraibide tekniko egokirik gabe, tratamenduak
porrot egin dezake, eta osasun-arazoak eragin diezazkieke hura aplikatu dutenei eta erabiltzaileei.

Zer neurri har daiteke zimitzik ez agertzeko eta ez hedatzeko?
BURUZ JAKIN BEHARREKO GUZTIA

Mundu osoan daude: batzuetan, benetako izurriteak izaten
dira iragaitzako jendea dabilen aldi baterako egoitzetan
(harrera-zentroak, hotelak, el izak, zinema-aretoak.. . )

>> TAMAINA
     Dilista batena bezalakoa: 6-8 mm.

>> KOLOREA
     Gaztaina-marroi gorrikara.

>> ITXURA
     Sagar-hazi baten antzekoa, ez dute hegalik
      hiru hanka-pare eta bi antena.

>> INTSEKTU HEMATOFAGOAK DIRA
     Odolez elikatu behar dute, hazi eta ugalduko badira.
      Oso ondo jasaten dute gosea. Hainbat hilabete egon
      daitezke jan gabe.

Gauez ibiltzen dira. Gauez elikatzen dira. 3-10 minutu behar
dituzte horretarako, eta beren pisua halako 7 odol irents
dezakete. Giza odolez elikatzen dira batik bat, eta, ondoren,
beren gordelekuetara itzultzen dira: altzariak, lastairak, arte-
siak, zokaloak... Han, jandakoa digeritu eta arrautzak erruten
dituzte.

Ezin dute hegan egin, baina oso bizkor mugitzen dira lurrean,
paretetan, sabaian eta beste gainazal batzuetan. Motxiletan
joan daitezke batetik bestera. Ez utzi arropa edo bagajea
lurrean edo ohe azpian.

• Sortu orduko heldu arazoari.
• Aztertu, arreta handiz, lastairak, somierrak, zorroak,
   burkoak eta oheak. Begiratu ea badagoen iraizkin-orban
   ilunik, zimitz hilik edo haien mudarik. Arreta handiz aztertu
   erosten dituzun bigarren eskuko altzari guztiak.
• Xurgagailua pasatu lurzoru, pareta, altzari eta
   lastairetatik, eta, ondoren, ondo itxi eta deuseztatu
   xurgagailuko poltsa.
• Erabili lurrun-garbigailuak. Tenperatura altuko lurruna
   artesietara iristen da, eta parasitoa hil egiten du.
• Garbitu izarak, errezelak eta arropa ur beroarekin, eta
   lehortu lehorgailuan.
• Intsektizidekiko tratamenduak horretarako trebatutako
   profesional baimendunek egin behar dituzte.
• Onena: prebentzioa.

>> KONTROL-NEURRIAK

>> OSASUN-GARRANTZIA
     Lotan gaudela ziztatzen gaituzte zimitzek. Askotan, orban
      gorriak agertzen dira, eta azkura eragiten dute egun-pare
      batez. Noiz edo noiz alergia-arazoak eragiten dituzten
      arren, ez dute kutsatzen gaixotasun itsaskorrik.

zm.
1 2

Arrautzak
Gatz-aleak bezalakoak
Zurixkak eta itsaskorrak
izaten dira, eta 1 mm.
neurtu ohi dute. Hamar
bat egunen buruan za-
baltzen dira arrautzak.

Ninfak
Heldu gabeko zimitzak
dira, helduak baino txiki-
agoak eta argixeagoak
(orratz-buru baten tama-
inakoak). 5-8 astean, hel-
du bihurtu bitarte, bost
aldiz azalberritzen dira.

Heldua
Emeek bizpahiru arrautza
jartzen dituzte egunean, eta
500 inguru haien bizitza osoan
(gutxi gorabehera, urtebete).

OHE-ZIMITZEI
(Cimex lectularius)



Erromes bat aterpetxe batera iristen denean, bere eskura eduki behar ditu material edo baliabide hauek:

1. Gaza esterilak.

2. Hesgailu autoitsasgarriak.

3. Crepé erako hesgailu elastikoak.

4. Plastikozko aposituak (“tiritak”).

5. Silikona-gelezko aposituak babetarako.

6. Antiseptikoak: Povidona iodatua eta Clorhexedina.

7. Orratz esterilak (babak sendatzeko).

8. Antitermikoak eta analgesikoak: azido azetilsazilikoa, 500 mg-ko piluletan, eta parazetamola, 1 g-ko

         piluletan.

9. Antiinflamatorioak piluletan: ibuprofenoa 600 mg edo naproxenoa  500 mg.

10. Antiinflamatorioa pomadan: diklofenakoa.

11. Babes-gastrikoa: omeprazola, 20 mg-ko piluletan.

12. Intsektuen kontrako pomada, amoniakoduna.

13. Erreduretarako pomada, sulfadiazina argentikoa duena.

14. Hotz- eta bero-poltsak.

Ez da gomendatzen antibiotikoak, antidiarreikoak eta antihistaminikoak izaterik, oso zabalduta egon
eta asko erabiltzen diren arren, beti mediku-aginduz eman behar direlako. Zuzenean, mediku- eta osasun-
aholkuak jasotzeko telefono-zenbakiak badaudenez, hobea da medikamentu mota horiek eman aurretik
kontsulta egitea.

Aterpetxeko BOTIKA-KUTXARAKO gomendioak
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