Teken kunnen naast de ziekte van Lyme ook
andere ziekten overbrengen zoals Q-koorts. Het
is daarom belangrijk de teek bij het verwijderen
niet te beschadigen, omdat er anders geïnfecteerd
materiaal in de huid kan komen.
De TICKED OFF™ / TEEKWEG® TEKENLEPEL
kan in elke richting naar de teek toe
worden gebruikt: van de voorkant,
van de achterkant en van de zijkant.

Zorg dat de teek goed bereikbaar
is en plaats het brede deel van
de V-inkeping op de huid zo dicht
mogelijk bij de teek. Met een lichte
druk op de huid wordt de Tekenlepel
richting de teek bewogen, zodat het
smalle deel van de inkeping de teek
omsluit.
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Een gelijkmatige voorwaartse schuifbeweging verwijdert
de teek (zie afbeelding).
Niet wrikken, draaien of omhoog bewegen,
alleen voorwaarts schuiven: beslist NIET
draaien bij het verwijderen van de teek!
De teek kan nu veilig weggegooid worden
(of bewaard worden voor onderzoek).
Behandel het bijtwondje indien nodig.
Ontsmet de Tekenlepel met alcohol of ander
desinfecteermiddel of met kokend water.
Gebruik door volwassenen of onder toezicht
van volwassenen; het is geen speelgoed.
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GEBRUIKSAANWIJZING EN INFO
ZIE BINNEN EN ACHTERZIJDE

TEKENLEPEL
De meest praktische en veilige manier
om een teek te verwijderen!
• Teken kunnen naast de ziekte van Lyme ook
andere ziekten overbrengen zoals Q-koorts. Het is
daarom belangrijk de teek bij het verwijderen niet te
beschadigen, omdat er anders geïnfecteerd materiaal in
de huid kan komen.
• Met de Teekweg Tekenlepel (= de originele TICKED OFF™)
wordt de teek niet samengeknepen, zoals wel het geval kan
zijn bij gebruik van bijvoorbeeld een pincet.
• Door de bolle vorm van de Tekenlepel kan men een teek
ook zelf gemakkelijk uit moeilijk bereikbare plaatsen halen,
zoals uit de lies of knieholte. Iets wat met een pincet meestal
niet lukt zonder de hulp van een ander.
• De Tekenlepel is ontworpen om zonder een draaibeweging
een teek volledig te verwijderen. In Nederland adviseert men
nu ook om niet te draaien.
• Geschikt voor het verwijderen van kruipende en
vastzittende teken.

• Geschikt voor het verwijderen
van een teek bij mens en dier.
• De Tekenlepel is gemakkelijk
mee te nemen (aan broekriem
of sleutelbos) en kan worden
gesteriliseerd in kokend water
of met alcohol.
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• U houdt ’zicht’ op de teek en een teek is veilig te
verwijderen zonder dat u daarvoor een leesbril of een loep
hoeft te gebruiken.
• Door de speciale vorm heeft de Tekenlepel weinig raakvlak
met de huid, zodat hij gemakkelijk over de huid schuift en
waardoor een teek na verwijdering wordt ’opgevangen’ in de
Tekenlepel en niet wegrolt.
• Verwijdert pijnloos grote teken en ook de allerkleinste teek.
Zelfs een larve van een teek (1mm) kan al de ziekte van
Lyme overbrengen.
• Aanbevolen door artsen en dierenartsen en getest in een
onafhankelijk universitair laboratorium.
• De TICKED OFF™ Tekenlepel is wereldwijd gepatenteerd.
• Verkrijgbaar bij apotheek, drogist, buitensportzaak,
dierenwinkel, bezoekerscentra van natuurmonumenten,
GGD, BHV opleidingen en via de website www.teekweg.nl

