KARTA PRODUKTU

Haczyk O’TOM® / Tick Twister® jest specjalnie opracowanym przyrządem do usuwania
kleszczy pasożytujących na skórze zwierząt i ludzi.
· Usuwa wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość (od 1/10 mm) i umiejscowienie.
· Nie urywa i nie pozostawia w skórze hypostomu* kleszcza.
· Nie ściska odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami (choroba
z Lyme/borelioza, zapalenie mózgu, piroplazmoza/babeszjoza...).
· Nie wymaga wspomagania produktami chemicznymi (alkohol, eter...) ani żadnymi
innymi (tłuszcz, krem ...).
· Usuwa kleszcza szybko, łatwo i bez bólu.
· Jest niełamliwy, wytrzymały i można go używać w nieskończoność.

DLACZEGO TAK WAŻNE
JEST USUNIĘCIE KLESZCZA?

DLACZEGO NALEŻY UŻYWAĆ HACZYKA
O’TOM® / TICK TWISTER® ?

Kleszcze są pasożytami, które
żywią się krwią zwierząt i ludzi.
W czasie tego „posiłku” kleszcze
mogą wprowadzić do ciała
żywiciela groźne choroby, gdyż
część kleszczy jest nosicielami
czynników chorobotwórczych
(bakterie, pasożyty ...).

Najważniejsze jest, aby nie ściskać kleszcza w trakcie
usuwania go. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko
wydalenia śliny przez kleszcza, co może wywołać
choroby i/lub alergie.
Pęsety i inne przyrządy dostępne aktualnie na rynku
ściskają ciało kleszcza. Haczyk O’TOM® / Tick Twister®,
opracowany przez lekarza weterynarii, bierze pod
uwagę morfologię kleszcza i nie ściska jego odwłoka w
trakcie usuwania.

Niestety, ilość kleszczy nosicieli w ostatnich latach
znacznie wzrosła.
Aby
zminimalizować
ryzyko
zarażenia
chorobą, kleszcze muszą zostać usunięte ze
skóry najszybciej jak to możliwe, bez urwania
hypostomu*, bez ściskania ciała kleszcza,
drażnienia go lub zabijania przed wyciągnięciem.
Można ograniczyć ilość ukąszeń przez kleszcze
używając chemicznych środków odstraszających,
jednak nie chronią one w 100%; wszyscy właściciele
zwierząt, turyści, itd. ... powinni mieć pod ręką skuteczny
przyrząd do usuwania kleszczy.

Hypostom* kleszcza najeżony jest
małymi kolcami, które pozwalają
mu na umocowanie w skórze.
Kiedy kleszcza ciągniemy, kolce
kotwiczą się i blokują „główkę”
kleszcza w skórze. Ciągnięcie
może więc spowodować urwanie
owej „główki”, która w całości lub w części pozostaje
w skórze. Może to wywołać bolesny stan zapalny lub
infekcję.
Kiedy wykonujemy ruch obrotowy, kolce hypostomu
„składają się” wokół osi obrotu, a kleszcz z łatwością
wysuwa się ze skóry, bez ciągnięcia, a więc eliminując
niemal całkowicie ryzyko urwania „główki”.
Haczyk O’TOM® / Tick Twister® usuwa kleszcze ruchem
obrotowym, a nie poprzez wyciąganie ich; ponadto,
dzięki swojemu kształtowi i wielkości, bardzo łatwo się
go używa.

Haczyk O’TOM® / Tick Twister® jest jedynym
przyrządem, który pozwala użytkownikowi
uchwycenie kleszcza bez ściskania i usunięcie
go ruchem obrotowym.
To najlepszy sposób pozbycia się kleszcza w
całości i bezpiecznie.

* Część aparatu gębowego, którą kleszcz wsuwa do skóry żywiciela

SPOSÓB UŻYCIA

ZAUFALI HACZYKOWI
O’TOM ® / TICK TWISTER®!
“VETERINARY RECORD” Wielka Brytania
Według ankiety opublikowanej w profesjonalnym periodyku
„Veterinary Record” haczyk O’TOM® / Tick Twister® jest
ulubionym i najbardziej rekomendowanym przyrządem,
tak przez autorów (specjalistów parazytologii), jak i lekarzy
weterynarii, którzy uczestniczyli w ankiecie.

1. Dobrać haczyk w zależności od wielkości kleszcza.
2. Wsunąć go od strony bocznej kleszcza.
3. Lekko unieść haczyk i PRZEKRĘCIĆ aż kleszcz
się wysunie (1 – 3 obroty).

PATENTY I WZORY ZASTRZEŻONE
Haczyk O’TOM ® / Tick Twister ® chroniony
jest międzynarodowymi patentami w Europie,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych
krajach: EP 0 821 571, USP 5.876.409.
Haczyk sprzedawany jest pod nazwą O’TOM ® lub Tick
Twister ®, zależnie od kraju i sieci dystrybucji.
Marki O’TOM ® i Tick Twister ® są zastrzeżonymi
wzorami towarowymi należącymi do H3D.

“TIER BILD ZEITUNG” w Niemczech
Haczyk O’TOM® wygrał test porównawczy przeprowadzony
przez ten magazyn.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
BADA (Borreliosis and Associated Diseases Awareness)
z Wielkiej Brytanii rekomenduje użycie haczyka O’TOM® /
Tick Twister®.
UŻYTKOWNICY
Używają go miliony osób. Oni wszyscy nie mogą się
mylić!

“Absolutnie skuteczna broń przeciw kleszczom
wydaje się wreszcie wynaleziona... Trzy małe obroty i
pozbywamy się kleszczy.” - Tygodnik “Femme actuelle”

“To bardzo sprytne ... jeden ruch haczykiem,
skutecznym, niełamliwym i w dodatku tanim.” Miesięcznik “Atout Chien”

“Wreszcie niezawodny sposób poradzenia sobie z
kleszczami ... bez utraty głowy. Absolutnie skuteczna
broń antykleszczowa... cudowny przyrządzik.” Miesięcznik “Cheval Magazine”

“Bardzo ergonomiczny, szybki i łatwy w użyciu, a to
jest super zaleta w przypadku psów, które nie umieją
ustać spokojnie.” - N.C., asystentka weterynaryjna

PRODUKCJA: SPECYFICZNY SUROWIEC
Haczyk O’TOM ® / Tick Twister ® produkowany jest z
poliacetalu. Wybraliśmy ten polimer z kilku powodów:
· trwałość,
· odporność na rozpuszczalniki (alkohol, eter, ...) i inne
substancje, które niezorientowany użytkownik mógłby
zastosować przed przystąpieniem do usuwania
kleszcza,
· nietoksyczność; poliacetal podlega recyklingowi
(jest całkowicie recyklingowalny) a przy spalaniu nie
wydziela chloru.

“ Bardzo go doceniamy! Jesteśmy oszołomieni łatwością,
z jaką teraz usuwamy kleszcze. Dziękujemy!”
S.S., lekarz weterynarii

Więcej informacji:
H3D - FRANCE - www.otom.com
Dystrybucja w Polsce:
PORTICA
Tel. 42 631 00 13 - Fax 42 636 46 00
www.portica.pl

