
En cas de picada...
No us alarmeu: la picada del
mosquit tigre és molesta però
generalment no és perillosa 
per a la salut.

Renteu bé la zona afectada i 
desinfecteu-la amb amoníac
o algun producte similar.

     

Si passats uns dies les 
molèsties no remeten, 
consulteu al metge de 
capçalera.

Què podem fer?

Actuem 
  contra el

Evitem acumulacions
d’aigua estancada en 
basses, cisternes,
dipòsits, fonts... 

Tinguem aquests
espais coberts i 
renovem l’aigua
periòdicament.

L’Ajuntament actua
en embornals, espais
humits, espais públics...

mosquit tigre
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       Consells per prevenir
    la presència i les picades del

Buidant, i posant sota cobert o capgirant-los, tots els objectes i 
contenidors on es pugui acumular aigua. 

Evitant que es tornin a omplir els elements fixos que no es poden 
retirar, mantenint-los secs i tapats amb una tela o malla de 2 mm 
de mida màxima.

Renovant abeuradors, dues vegades cada setmana, com a mínim.

Mantenir netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció 
d'aigua de les teulades i els embornals dels patis.

Mantenir les piscines en condicions higièniques i sanitàries 
mitjançant els tractaments de l'aigua adequats.

Com evitem les picades

Com prevenim la presència del mosquit tigre

Instal·lació de tela de mosquitera en finestres que impedeixi el pas 
dels mosquits.

Portar roba de màniga llarga, pantalons llargs (millor si són de color 
clar) i mitjons.

Limitació de les activitats a l'exterior a les hores de més activitat 
del mosquit.

Si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, cal tenir en compte les 
indicacions del producte.

Amb una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la 
resta de picades de mosquits. En aquest sentit, cal rentar i desin-
fectar bé la zona de la picada i tractar-ne els símptomes. En el cas 
d'efectes més greus consulteu al metge de capçalera. 

mosquit tigre

La prevenció és el millor
mètode de control


