


LOP-A’ er en effektiv loppespray, som  
bekæmper lopper i alle stadier i omgivelserne 
– helt uden brug af pesticider og uden risiko 
for resistens.  

LOP-A’ kan bruges overalt i boligen, i bilen, 
i campingvognen eller der, hvor lopperne 
opholder sig. Sprayen kan bruges på næsten 

alle overflader. LOP-A’ 
spreder ingen ubehage-
lige dufte eller pesticider, 
hvorfor mennesker  
og dyr frit kan bevæge  
sig rundt i omgivelserne, 
også lige efter en be-
handling. 

LOP-A’ er baseret på  
en organisk silikone, 
hvilket gør den ufarlig 
for mennesker og husdyr. 
LOP-A’ bekæmper  
lopperne mekanisk; dvs. 
at lopper i alle livsstadier, 
der fanges i silikonen, 
ikke kan bevæge  
sig, og derved kan  
de ikke spredes rundt  
i de øvrige omgivelser.

LOP-A’   
Boligspray mod lopper

FORSIGTIG!
• Må kun anvendes til bekæmpelse af  
  hunde- og kattelopper i omgivelserne.

• Undgå, at produktet kommer  
  i kontakt med øjnene. Skyl øjnene   
  med rigeligt og rent vand, hvis  
  uheldet skulle være ude. Kontakt 
  læge, hvis ubehaget fortsætter.

• Opbevares separat fra mad og 
  drikke.

 
BEMÆRK!
• Indtil produktet er helt tørt, kan den  
  behandlede overflade være glat.  
  Tørringstiden afhænger af underlagets 
  beskaffenhed.

• Må ikke bruges på i forvejen glatte 
  overflader, da de bliver ekstra glatte 
  efter behandlingen. 

• Som udgangspunkt efterlader  
  produktet ikke pletter. Før behandling  
  af sarte stoffer tilråder vi dog, at  
  produktet testes på et ikke synligt  
  sted.

• For en optimal effekt anbefales, at din 
  hund eller kat samtidig behandles 
  med et loppemiddel beregnet til brug 
  på din hund eller kat.

Sådan bruges LOP-A’ Boligspray

Hvor:

Hvornår:

Hvordan:

Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper,  
hundekurven, møbler, revner og sprækker.

Ved mistanke om lopper eller ved konstatering af  
lopper. En behandling kan holde i op til 3 uger.

Ryst flasken før brug. Placér pege- og langefinger på 
de riflede områder omkring dysen og tryk – dysen 
peges væk fra kroppen. Hold en sprøjteafstand på  
40-60 cm og sprøjt nedad. For hver m2 sprayes en 
jævnt fordelt tåge i ca. 7-14 sekunder. Ved sprøjtning 
på et større areal rystes dåsen jævnligt. 

 

Sådan behandler du lopper
 Red din hund eller kat med en LOP-A’ tættekam hver dag.

 Brug et loppemiddel beregnet til brug på din hund eller kat. Se, hvordan du tjekker  
       dit kæledyr for lopper på side 5.

 For at afhjælpe din kat eller hunds gener kan du bruge Chriscos Anti-kløe shampoo. 

 Behandl omgivelserne med LOP-A’ Boligspray.

 Gør ekstra rent og skift støvsugerposen efter støvsugning eller frys den ned i et døgn,  
       så du undgår spredning af evt. levende lopper.



Sådan kan du tjekke din hund 
eller kat for lopper

 Gør et stykke hvidt papir vådt,  
  og find LOP-A’ tættekammen frem.

 Red hunden eller kattens pels med  
  den tætte side af LOP-A’ tættekammen 
  ned på papiret. 
 
 Hvis der er lopper, vil der komme 
  rødbrune pletter, som er ekskrementer 
  fra lopperne.

TIP

Tid efter spray  Lopper  Larver

Efter 10 min.   Alle lopper   Alle larver 
    er inaktive  er inaktive 

Efter 24 timer   Alle lopper   Alle larver 
    er døde   er døde

*Æg og pupper kan ikke klækkes, da de er indkapslet i silikonemassen.

Forebyg
 Tjek din hund eller  
         kat for lopper. 

 Brug en LOP-A’ tættekam. 

 Støvsug jævnligt.

TEST 
Effektivitet og virkning



LARVE 
Efter ca. en uge er  

ægget blevet til  
en larve.

PUPPE 
Yderligere 1 uge efter  

forpuppes de og  
gemmer sig i revner  

og sprækker. 

LOPPE 
I løbet af de næste 0-3 uger udklækkes lopperne, når de 
føler varme og bevægelse. I inaktive miljøer kan puppen 

overleve i op til 6 måneder. Lopper kan leve i 2-3 måneder.

ÆG 
Æggene falder af dyret  
og spredes til møbler,  

tæpper mm.

Ofte stillede spørgsmål

Lugter produktet?

Hvis det virker som en lim,  
klistrer det så også?

Hvordan vaskes produktet væk?

Pletter det?

Hvad sker der, hvis produktet  
kommer på huden eller i håret?

Skal jeg holde dyr og børn  
væk under en behandling?  
Og hvad med bagefter?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg  
kommer til at indånde produktet?

Hvor lang tid skal jeg vente,  
fra jeg har behandlet sofaen,  
til jeg kan sidde i den?

Hvad sker der, hvis jeg får  
produktet på tøjet?

Nej, produktet er lugtfrit.

Nej, mængden af silikone er så lav, at den ikke virker 
klæbende.

Varmt vand og sæbe. Produktet må ikke bruges på  
i forvejen glatte overflader, da de bliver ekstra glatte efter 
behandling. Behandling af fx linoleumsgulve eller klinker 
er unødvendig, da lopper ikke opholder sig disse steder.

Som udgangspunkt efterlader produktet ikke pletter.  
Dog tilrådes det før behandling af sarte stoffer, at  
produktet testes på et ikke synligt sted.

Produktet er hverken hudirriterende eller allergi- 
fremkaldende og iflg. CIR (The Cosmetic Ingredient 
Review) er molekylerne for store til, at de kan absorberes 
i huden. Skulle produktet komme på huden eller i håret, 
vaskes det med varmt vand og sæbe.

Produktet er ikke sundhedsskadeligt eller toksisk, derfor 
kan dyr og børn opholde sig i omgivelserne umiddelbart 
efter behandlingen. Dog tilrådes at holde børn og dyr væk 
under behandling.

Produktet er ikke giftigt ved indånding.

Produktet virker umiddelbart efter sprøjtning, men  
det anbefales at vente til produktet er tørret, inden man 
sætter sig.

Produktet kan give pletter på sarte stoffer, så det anbefales 
at bruge pletfjerner før vask. 

LOPPEnS LIvSSTAdIER
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