Kleszcze s¹ ma³o ruchliwe i niewiele siê przemieszczaj¹. S¹ niezwykle odporne na g³ód. Larwy i nimfy
mog¹ prze¿yæ bez ¿ywiciela niemal 2 lata, a doros³e osobniki do 3 lat. Tkwi¹ w poszyciu leœnym, na
paprociach, krzewach, w wysokich trawach a nawet na trawnikach naszych miejskich skwerów i oczekuj¹
pojawienia siê przysz³ego ¿ywiciela, którego rozpoznaj¹ dziêki ciep³u jego cia³a.
Spadaj¹ wówczas na niego i przyczepiaj¹ siê odnó¿ami. Potem ruszaj¹ na poszukiwanie miejsca, gdzie
skóra jest cienka i ciep³a i tam zag³êbiaj¹ hypostom, rodzaj maleñkiego, naje¿onego kolcami, harpuna.

Hypostom kleszcza pod mikroskopem
W tym stadium nic siê nie dzieje: nie ma ani bólu, ani swêdzenia, ani podra¿nienia.

Taktyka ataku kleszcza
Jedynie m³ode osobniki i samice potrzebuj¹ od¿ywiaæ siê krwi¹. Kleszcz wsuwa hypostom w skórê,
po czym unieruchamia go za pomoc¹ œliny tworz¹cej rodzaj cementu. Nie jest to bolesne, wiêc pozostaje
niezauwa¿one.Taki „posi³ek” trwa od 2 do 6 dni. Kleszcz osi¹ga wielkoœæ od 7 do 11mm i wygl¹da wówczas
jak be¿owa lub br¹zowo – czerwona brodawka. Gdy napije siê krwi, zdarza siê, ¿e wprowadza w³asn¹ œlinê
do cia³a ¿ywiciela. To wówczas, wraz z ni¹, dostaj¹ siê do niego patogeny, których ten pajêczak mo¿e byæ
nosicielem, co wywo³uje skórne reakcje alergiczne, lokalne infekcje i zara¿enia, niektóre bardzo groŸne,
mog¹ce prowadziæ nawet do œmierci.
„Najedzony” kleszcz odpada od ¿ywiciela, aby znieœæ 1000-5000 jajeczek, po czym zasycha i umiera.
Jest wiêc spraw¹ pierwszorzêdnej wagi, aby usun¹æ kleszcza najszybciej jak to mo¿liwe i zminimalizowaæ
ryzyko zaka¿enia powodowane wprowadzeniem jego œliny, zarazem uwa¿aj¹c, aby nie zostawiæ
w skórze ¿adnego fragmentu jego cia³a.

Na tym etapie TICK TWISTER® jest NIEZAST¥PIONY
Jeden szybki ruch likwiduje niebezpieczeñstwo

2 sposoby usuwania kleszcza
Zachowanie nieprawid³owe
U¿ywanie pêsety, która œciska odw³ok - powoduje ryzyko urwania go i pozostawienia
g³owy i hypostomu w skórze.
lub
Nak³adanie warstwy t³uszczu lub wacika nas¹czonego eterem czy spirytusem - mo¿e
wywo³aæ wpuszczenie œliny dusz¹cego siê kleszcza do skóry i zwiêksza ryzyko infekcji.
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