
POKYNY - JAK SE CHOVAT PŘI VÝSKYTU ŠTĚNIC NA 

POKOJI 

Před provedením dezinsekce na zamořeném pokoji 

➢ odsuňte od stěn všechny věci včetně nábytku – max.10 cm  

➢ před postřikem vyneste z pokoje na chodbu pouze stoly a 

vykliďte vše z úložných prostorů postelí a skříní na tyto stoly 

(nutné pro přístup do skříní, skříněk a do a kolem postelí) 

➢ potraviny, počítače, tiskárny, písemnosti apod. je také nutné vynést – důsledně je možné 

ošetřit jen prázdný pokoj 

➢ odstraňte ostění postelí (odšroubovat dřevěné, případně odtrhnout koberce ze zdi apod.) a 

ponechte v pokoji k ošetření 

➢ případná terária, akvária apod., která nelze přemístit, je nutné dobře zakrýt – pro 

studenokrevné živočichy jsou používané přípravky vysoce toxické 

➢ svlékněte povlečení z postelí – a ještě na pokoji je uložte do igelitového pytle a pevně 

zavažte; 1 pytel = 1 sada ložního povlečení; pytel s takto uloženými lůžkovinami dle 

možností vyperte min. na 60 °C (při výskytu štěnic máte nárok na 5 vyprání zdarma), příp. 

odevzdejte do skladu prádla 

Po provedení postřiku 

➢ ošetření pokoje trvá cca 15-20 minut a osobní věci je možné vrátit zpět do pokoje ihned po 

zásahu (doporučujeme zakryté dýchací cesty – postačí rouška) 

➢ pokoj je potom možné opět obývat po cca 2 hodinách, respektive po zaschnutí 

➢ do 3 dnů pečlivě vyluxujte ošetřená místa, zejména postele a lišty okolo stěn; je dovoleno 

pouze suché čištění podlahy (zametení, vyluxování) 

➢ prostředky na hubení štěnic nejsou po zaschnutí pro osoby nebezpečné 

➢ přípravek je dvousložkový, kdy jedna složka postřiku zabíjí okamžitě po zasažení 

hmyzu a druhá vytváří ochranu daného prostoru po dobu až 12 týdnů proti 

dodatečně líhnoucímu se hmyzu, v této době je tedy ještě možné pozorovat ojediněle 

živé jedince, ale tento stav se bude postupně lepšit 

➢ !!! nepoužívejte parní čistič na ošetřené plochy => likviduje účinnou látku!!! 

Dočasné přestěhování na jiný pokoj 

➢ není vhodné – pokud je pokoj prázdný, tak štěnice zůstává v úkrytu a nepřelézá 

přes ošetřené plochy, dospělá štěnice dokáže hibernovat několik měsíců a 

vajíčka i rok 

➢ štěnice nepřenáší žádné choroby ani mikroby 

Obecné 

➢ v případě jakýchkoliv nejasností se informujte u pracovníků provádějících dezinsekci nebo u 

hospodářky objektu 

➢ dbejte pokynů personálu a hospodářky objektu a pokud je to možné, zdržte se návštěv na 

jiných pokojích, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření do dalších pokojů 

➢ hubení tohoto nepříjemného hmyzu je dlouhodobá záležitost a jeho vyhubení se může 

podařit pouze s vaší spoluprací a ukázněností, kdy budete dodržovat výše uvedená pravidla 

a instrukce 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

SÚZ ČVUT V PRAZE 

 

INSTRUCTIONS - WHAT TO DO IN CASE OF BED 

BUGS INFESTATION 

Before commencing a disinsection of the infested room 

➢ move all items, including furniture, away from the 
walls – max. 10 cm 

➢ before spraying put only desks in the hallway and 

clear everything from bed storage areas and closets to 

these desks (necessary for access to closets, cabinets, and in and around beds)  

➢ food, computers, printers, papers, etc. must also be removed - only the empty room can be 

treated consistently 

➢ remove bed linings (unscrew wooden boards, tear carpets from walls, etc.) and leave them 

in the room for treatment 

➢ any terrariums, aquariums, etc. that cannot be moved must be well covered - the products 

used are highly toxic to cold-blooded animals 

➢ take the bedding off the beds - while still in the room and place it in a plastic bag and tie it 

tightly; 1 bag = 1 set of bedding; wash the bag with the bedding stored in this way for at 

least at 60 °C if possible (in case of bed bugs you are entitled to 5 free washes), or take it 

to the laundry store 

After spraying 

➢ the treatment of the room takes about 15-20 minutes and personal belongings can be 

returned to the room immediately after the treatment (we recommend a covered airway - a 

mask is enough) 

➢ the room can then be reoccupied after about 2 hours or after drying 

➢ vacuum the treated areas carefully within 3 days, especially beds and skirting boards 

around the walls; only dry cleaning of the floor is allowed (sweeping, vacuuming) 

➢ bedbug killers are not dangerous to persons after drying 

➢ the product is two-component, where one component of the spray kills the 

insect immediately after the insect has been hit and the other creates protection 

for the area for up to 12 weeks against additional hatching insects, at this time, it 

is still possible to observe sporadic live individuals, but this will gradually improve. At this 

time, it is still possible to observe sporadic live individuals, but this will gradually improve 

➢ !!! do not use steam cleaner on treated surfaces => destroys the active 

substance!!! 

Temporary relocation to another room 

➢ is not advisable - if the room is empty, the bedbug remains in hiding and does 

not cross the treated areas, an adult bedbug can hibernate for several months 

and eggs for a year 

➢ bed bugs do not transmit any diseases or microbes 

General 

➢ if you are unsure, check with the disinsectization staff or the property manager 

➢ follow the instructions of the staff and housekeeper and, if possible, refrain from visiting 

other rooms to avoid uncontrolled spread to other rooms 

➢ the control of these nuisance insects is a long-term affair and eradication can only be 

achieved with your cooperation and discipline in following the above rules and instructions 

Thank you for your understanding and cooperation.  SFA CTU IN PRAGUE  


