
 

 

ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΡΙΩΝ SenSci Volcano 

Προϊόν έρευνας του   Rutgers University USA 

 

Η παγίδα SenSci Volcano είναι μια νέα διακριτική παγίδα κοριών που 
επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώνουν, εύκολα, γρήγορα 
και διακριτικά, την παρουσία κοριών σε ένα χώρο.   Η ειδική κατασκευή 
του εμποδίζει την διαφυγή των παγιδευμένων κοριών.              
Η ειδική ελκυστική SenSci Activ Bed Bug Lure  είναι προϊόν έρευνας του 
πανεπιστημίου  Rutgers University USA. Το προϊόν μιμείται τις χημικές 
ουσίες που εκλύονται από το δέρμα του ανθρώπου και προσελκύουν 
τους κοριούς κατά την   διάρκεια του ύπνου.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ: 
 

 
Φωτ. 1             φωτ. 2                       φωτ. 3               φωτ. 4 

 
Φορώντας γάντια, ανοίγουμε, σχίζοντας σιγά-σιγά τον φάκελλο (φωτ. 1) 
κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής, χωρίς την χρήση ψαλλιδιού.  
Η ήπια οσμή από το προϊόν θα διαλυθεί λίγο μετά το άνοιγμα του 
φακέλου. 

ΜΗΝ αφαιρείτε το περιεχόμενο από τον φάκελο. 
 
Τοποθετούμε το ανοικτό φακελάκι προσεκτικά μέσα στην βάση (φωτ. 2) 
της παγίδας Bed bug SenSci volcano και κλείνουμε την παγίδα πιέζοντάς 
την επάνω στην βάση (φωτ.3&4). 

Η διαφανής βάσης της παγίδας τοποθετείται με την 
κορυφή που βρίσκεται στο κέντρο προς τα κάτω,και 
διαβάζουμε το MADE IN USA και το σήμα 
ανακύκλωσης όταν αναστρέψουμε την παγίδα. 
(φωτ. 5)  

         φωτ. 5    
 
 
 
 
 
 



 
Τοποθέτηση της παγίδας   
Οι κοριοί είναι γνωστό ότι κινούνται  κατά μήκος των ραφών ειδικά στα 
άκρα των στρωμάτων καθώς επίσης  κατά μήκος των σοβατεπί των 
τοίχων μέχρι να αποκτήσουν πρόσβαση ανόδου σε κρεβάτι ή καναπέ.  
Για να αυξηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης-παγίδευσης κοριών, 
τοποθετήστε παγίδες σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια που υπάρχουν 
υπόνοιες ότι κινούνται ή κρύβονται κοριοί όπως : 
-Στο πάτωμα δίπλα στα πόδια του κρεβατιού Φωτ. 6 & Φωτ. 7  ή καναπέ 
(φωτ. 8) & (φωτ. 9) 

 

 
Φωτ. 6                     Φωτ. 7                 Φωτ. 8                   Φωτ. 9 

 
- πίσω από κεφαλάρια και άλλους συναφείς χώρους. (φωτ.10) 
- κατά μήκος σοβατεπί κοντά σε χώρους για ύπνο. (φωτ.11) 
- στις γωνίες δωματίων (φωτ. 12), ακόμη και σε δημόσιους χώρους    
   (φωτ.13) 
 

 
φωτ. 10               φωτ. 11                  φωτ.12                 φωτ.13 

 
Διάρκεια και ακτίνα δράσης 
Οι κοριοί αρχίζουν να προσελκύονται έπειτα από 24 ώρες περίπου. 
Επιθεωρείτε τις παγίδες  περιοδικά για την παρουσία  κοριών.  
Αν παγιδευτούν κοριοί, τοποθετείστε την παγίδα  σε μια σφραγισμένη 
σακούλα και αποθέστε την σε εξωτερικό κάδο σκουπιδιών. 
Το φακελάκι με την ελκυστική SenSci Activ πρέπει να αντικαθίσταται 
κάθε 2-3 μήνες για να έχει άριστα και σταθερά  αποτελέσματα. 
Η ελκυστική ουσία SenSci Activ εντοπίζει και προσελκύει κοριούς σε 
ακτίνα 1,00-1,50 μ από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί. 
 
                   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 
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