Handleiding Tekenkaart
De enige originele, gepatenteerde tekenpas van SAFECARD is een stevig plastic kaartje
ongeveer zo groot als een pinpas. Het is een ontwerp uit Denmarken, aangeraden door
huisartsen, apothekers en de Lyme vereniging in onder andere Duitsland en Nederland. De
kaart is voorzien van twee sleuven, een kleine en een grotere. Hiermee kunnen teken veilig
en snel uit de huid worden gehaald.

Gebruik van de tekenkaart
De tekenkaart werkt heel eenvoudig. Als je een teek ziet in de huid van een mens of dier,
pak je de tekenkaart erbij en kan je binnen korte tijd de teek verwijderen. Irriteer de teek
niet met zeep, hitte of olie.
Als het een heel klein teekje is (nimfje) dan kan je de kleine kant van de tekenkaart
gebruiken. De meeste teken, ook de wat kleinere, haal je er echter moeiteloos uit met de
grotere kant.
1. Zorg dat je goed zicht hebt op de teek
2. Leg de tekenkaart dichtbij de huid met de inkeping richting de teek
3. Schuif de tekenkaart dichtbij de huid naar de teek toe, zodat hij in de spleet van de
tekenkaart beland
4. Blijf kalm en rustig doorschuiven als de teek eenmaal vast zit in het smalle stuk van
de spleet
5. De teek komt los en blijft klem zitten in de tekenkaart
6. Ontsmet het wondje met een beetje alcohol en noteer waar de teek vast zat
7. Ontdoe u van de teek op een manier waarbij de teek niet nog eens iemand kan
bijten, bijvoorbeeld door de teek in een stukje plakband te wikkelen en dit weg te
gooien in het afval.
8. Ontsmet de tekenkaart met heet water of alcohol
Je hoeft met de tekenkaart alleen te schuiven en dus niet een omhoog gaande beweging te
maken. Hierdoor komt elke teek veilig los.

Meer informatie vindt u op www.tegenteken.nl

