TIENS dulkių siurblys su UV spindulių lempa

DULKIŲ ERKUTĖS:
MAŽI PADARĖLIAI
DIDELĖS PROBLEMOS

Ar kenčiate nuo alergijos, astmos arba egzemos?

Tokiu atveju laikas daugiau sužinoti apie namų
dulkių erkutes, kurios labai dažnai yra šių
nemalonių sveikatos problemų priežastis...

Kodėl taip yra?
Pažvelkime atidžiau, kas yra mūsų aplinkoje, kurioje
praleidžiame didžiąją laiko dalį...

„Jie nėra parazitai, kurie įkanda, įgelia ar
įsiskverbia į mūsų kūną.
Bet dulkėms ar dulkių erkutėms alergiški žmonės
reaguoja į įkvėptus baltymus, susidariusius iš dulkių
erkučių išmatų, šlapimo ar pūvančių kūnų.“
Dust and Dust Mites | American Lung Association

Dulkių erkutės yra
mikroskopiniai į vabzdžius
panašūs kenkėjai, dažniausiai
gyvenantys namų dulkėse.

„Dulkių erkutės minta negyva žmonių ir naminių
gyvūnėlių oda ir pleiskanomis.
Jos gyvena namų dulkėse, čiužiniuose, balduose ir
kilimuose.
Mite bites: Symptoms, treatment, and different bites (medicalnewstoday.com)

„ Dėl namų erkių poveikio
ant odos gali atsirasti mažų
raudonų dėmių ir šių
kvėpavimo takų simptomų:

• nosies užgulimas ir čiaudulys
• niežtinčios, paraudusios ar
ašarojančios akys
• nosies, burnos ar gerklės perštėjimas
• kosulys
• spaudimas krūtinės srityje
• sunkus kvėpavimas
• švokštimas.“
Mite bites: Symptoms, treatment, and different bites (medicalnewstoday.com)

Tai ne tik tekanti nosis!
„Lėtinis, nuolatinis dulkių erkučių poveikis namuose gali smarkiai paveikti astma sergančių ir alergiškų ar
erkutėms jautrių žmonių sveikatą.
Šie alergenai jautriems asmenims gali sukelti nuo lengvų iki sunkių alerginių simptomų. Lengvais atvejais
gali sukelti retkarčiais pasitaikančią slogą, akių ašarojimą ir čiaudulį.

Sunkiais atvejais būklė yra nuolatinė arba lėtinė, dėl kurios nuolat čiaudėjama, kosėjama, juntamas
spaudimas veido srityje ar net ištinka astmos priepuolis. Žmonės, sergantys astma ir jautrūs erkėms,
susiduria su padidėjusia paūmėjimų ar astmos priepuolių rizika.“
Dust and Dust Mites | American Lung Association

Sunki astma daro didelę įtaką
gyvenimo kokybei…
„Astmos genetika yra tikrai sudėtinga, ypač turint omenyje
žmonių reakcijos į aplinkos veiksnius skirtumus“, – sakė NIEHS
genų, aplinkos ir sveikatos skyriaus mokslų daktarė Kimberly
McAllister.
Environmental Factor - November 2017: New gene related to asthma severity (nih.gov)

„Alergija dulkių erkutėms yra astmos rizikos veiksnys“, – sakė
NIEHS mokslinis direktorius Darryl Zeldin, M.D.

Environmental Factor - November 2016: Dust mite proteins that cause allergies are more stable,
more abundant (nih.gov)

Tyrimai rodo…

„Išvada, kad dulkių erkučių alergenai yra patvaresni ir
gausesni nei kiti dulkių erkučių baltymai, patvirtina dvi
hipotezes apie tai, kaip alergiją sukeliantys junginiai
skatina organizmo imuninį atsaką.
Environmental Factor - November 2016: Dust mite proteins that cause allergies are more stable,
more abundant (nih.gov)

„Kelados komanda sukėlė uždegimą ir gleivių susidarymą 154
pelėms, naudodama dulkių erkučių baltymus – dažną
alergijos sukėlėją. Kaip ir tikėtasi, pelės reagavo įvairiais
gleivių gamybos lygiais.“
Environmental Factor - November 2017: New gene related to asthma severity (nih.gov)

„Dulkių erkučių kiekį galima sumažinti šiais būdais:

✓ Dulkių siurblyje naudokite dvisluoksnį mikrofiltro maišelį arba HEPA filtrą.
✓ Naudokite sausintuvą arba oro kondicionierių, kad palaikytumėte 50 procentų
arba žemesnį drėgmės lygį (erkės negali išgyventi, jei drėgmės lygis yra
mažesnis nei 60%).

✓ Kartą per savaitę skalbkite visą patalynę ir antklodes karštame 60 laipsnių
vandenyje, kad sunaikintumėte dulkių erkutes.

✓ Vilnonius ir plunksninius patalynės gaminius pakeiskite į sintetinius, lengvai
skalbiamus.

✓ Dulkėms valyti naudokite drėgną šluostę. Nenaudokite sausos šluostės, nes ji
tik išjudina alergenus.
Dust Mites and Cockroaches (nih.gov)

Sunaikinti ir pašalinti...
„Ar UV lempa gali sunaikinti dulkių
erkutes?”
JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos
Nacionaliniame sveikatos institute atliktas
tyrimas teigia, kad naudojant UV lempas,
dulkių erkučių mirtingumas padidėjo iki
100 %.

Bet ar problema išspręsta?

„Naudokite galingą dulkių siurblį, kad
visa tai susiurbtumėte”
Rinkoje esančios UV sterilizavimo lempos
yra su UV-C šviesa. Šio tipo šviesa gali
sunaikinti ir dulkių erkutes, ir jų
kiaušinėlius.
Tačiau sunaikinę erkutes ir jų kiaušinėlius,
turite naudoti galingą dulkių siurblį, kad
visa tai susiurbtumėte.

UV spindulius skleidžianti lempa sunaikins
dulkių erkutes, bet nepašalins alergenų –
dulkių erkučių išmatų, sekreto ir kūno
dalių.
Can UV Light Kill Dust Mites? Yes, Here’s How. – Simple Clean Home

Ne visi siurbliai su UV lempomis yra vienodi…
Tad kokio ieškoti?
UV-C LEMPA
Mūsų UV siurblyje yra ypač stipri ultravioletinių spindulių
lempa, kuri gali pašalinti kenksmingus organizmus, tokius
kaip alergenai (įskaitant dulkių erkutes), virusai, bakterijos
ir kt.

HEPA FILTRAS

Jums reikia
kokybiško dulkių
siurblio, kuris viską
surinktų ir neišskirtų
alergenų.

TIENS UV dulkių siurblys „Zenosys“
užtikrina trejopą filtravimą:
- HEPA filtras,
- ciklono tinklinis filtras,
- kempinės oro filtras
surenka 99,95 % 0,3 mm dydžio
dulkių dalelių.
Dulkių erkutės dydis yra iki 0,5 mm.

ŠEPETYS PAŠALINA ĮSISENĖJUSIAS DULKIŲ DALELES
Dviejų eilių ritininis šepetys sukasi 12 000 kartų per minutę,
kad maksimaliai surinktų smulkias dulkes.

Kodėl verta rinktis
TIENS dulkių siurblį su
UV spindulių lempa?
Šis dulkių siurblys užtikrins, kad namuose jaustumėtės
saugiai ir pasirūpintumėte savo bei savo artimųjų sveikata.
Daugiau jokių alergenų jūsų namuose!

▪ Stipri UV spindulių lempa
▪ Dviejų eilių ritininis šepetys

▪ Daugiapakopė filtravimo sistema
▪ Tarptautinis sertifikatas

„Alerginės reakcijos prasideda jūsų imuninėje sistemoje.“
Gyvenimo būdo veiksniai,
turintys įtakos jūsų imunitetui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TIENS maisto papildai jūsų
imunitetui palaikyti

Reguliarus rankų plovimas
Tinkamas miego ciklas
Fizinė veikla
Subalansuota mityba
Pakankamas suvartojamo vandens kiekis
Žemas streso lygis
Maisto papildų ir pagerintų maisto produktų
vartojimas

Immunization| General Factors That Impact Health - 5 General Factors
That Could Negatively Impact Your Immunity (onlymyhealth.com)

Jūsų natūralus pasirinkimas

