
Informacje o marce MUGGA 
Produkty marki Mugga powstają w belgijskiej firmie Jaico RDP NV. Firma została założona 25 marca 1987 i od tamtego czasu innowacyjnie zajmuje się 
produkcją wysokiej klasy repelentów. Przedsiębiorstwo nie przerwalnie współpracuje z Instytutem Medycyny Tropikalnej w Antwerpii (ITMA ) oraz 
szwajcarskim Instytutem Zdrowia Publicznego (TPH) w Szwajcarii . 

Repelenty z serii Mugga były  wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na prestiżowych międzynarodowych wystawach. Otrzymały także specjalne 
wyróżnienia Unii Europejskiej za skuteczność działania, a flagowym produktem jest opatentowany Roll-on Jaico Mosquito Mleczko w Polsce znany jako 
Mugga Roll-on , który zdobył największą ilość nagród m.in.

• Honorowy Złoty Certyfikat TransTech - Montreal International na wystawie wynalazków w  Kanadzie. 
• Złoty Medal w Genewie Invention Expo – na Międzynarodowej wystawie wynalazków w Szwajcarii. 
• l'Ecureuil Invention Expo Paris - Międzynarodowa wystawa wynalazków we Francji. 
• Interessent Cena opeV Invention Expo Wiedeń - Międzynarodowa wystawa wynalazków w Austrii. 
• Ighest wyróżnienie przez Generalny Bank Belgii Bruksela Eureka - Międzynarodowa wystawa wynalazków Belgii. 
• Oscar publiczny Eureka w Brukseli - Międzynarodowa wystawa wynalazków w Belgii. 

 
Wszystkie produkty Mugga są objęte badaniami porównawczymi z produktami konkurencyjnymi przez niezależne organizacje konsumenckie i we 
wszystkich tych badaniach zajmują najczęściej najwyższe pozycje recenzyjne. Produkty przed wprowadzeniem do obrotu są też poddawane rygorystycznym 
testom laboratoryjnym i terenowym.Firma rocznie sprzedaję kilkadziesiąt milionów sztuk środków odstraszających owady do zewnętrznych dystrybutorów 
farmaceutycznych i można je spotkać wielu krajach Europy, Ameryki, Azji czy na Karaibach. Jaico rejestruje szeroki zakres produktów objętych nową 
dyrektywą unijną  528/2012 i jest jedną z największych firm produkujący repelenty na insekty na świecie. 
 

ZALECANE między innymi ...
Wędkarzom i Myśliwym - osobą wyjeżdżających w tropikalne części świata - ogrodnikom

Rodzinom lubiącym aktywny wypoczynek w lesie - przedszkola - kolonie - itp.

 

 

                           Mini poradnik o kleszczach i chorobach przez nie przenoszonych.

Jeżeli przebywałeś niedawno w lesie, czy choćby w pobliskim parku, dokładnie skontroluj swoje ciało i ubranie, czy nigdzie nie 
ma na nim kleszczy, a gdy nagle zacznie Cię łamać w kościach, pojawi się gorączka,odczujesz zmęczenie, będziesz miał 
zawroty głowy - zastanów się, czy przypadkiem nie ukąsił cię zainfekowany kleszcz. Kleszcze należą do gromady pajęczaków, 
do której zaliczamy także pająki i roztocza. Wyglądem przypominają małe,czarne pajączki, które wydają się zupełnie 
nieszkodliwe. W rzeczywistości te niepozorne osobniki, są jednymi z najbardziej nie-bezpiecznych pasożytów atakujących 
człowieka.   W Polsce występuje kilka gatunków kleszczy,
jednak najbardziej rozpowszechniony jest kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). Kleszcze podczas cyklu rozwojowego przeobrażają 
się od najmniejszego stadium - larwy, poprzez nimfę wielkości ziarnka maku , aż do postaci dorosłej, wielkości dużej główki 
szpilki. Każda postać rozwojowa kleszcza potrzebuje do dalszego przeobrażania posiłku z krwi, po którym kleszcz pęcznieje i 
jest wtedy już dobrze widoczny na skórze.

Gdzie przebywają kleszcze
Ulubionymi siedliskami kleszczy są wilgotne obszary roślinne, zwłaszcza lasy liściaste i mieszane, łąki, polany oraz zarośla w 
pobliżu jezior i rzek. Można je także spotkać w parku lub przydomowym ogródku. Znacznie rzadziej występują w suchych, 
sosnowych lasach. Larwy kleszczy żyją przeważnie w trawie, natomiast osobniki dojrzałe mogą czaić się wyżej na krzakach lub 
drzewach.
Aktywność kleszczy uzależniona jest od warunków klimatycznych – im wyższa jest temperatura i wilgotność otoczenia, tym ich 
aktywność jest większa. Rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną, kiedy ustępują mrozy,i trwa aż do późnej jesieni.

Jak chronić się przed ukąszeniem.
Stosować repelenty Mugga roll i spray - są to produkty zakłócające orientacje kleszcza, nanoszone bezpośrednio na skórę lub 
odzież .Kleszcze mogą przyczepiać się do każdej części ciała, wprowadzając pod skórę aparat kłująco-ssący. Zazwyczaj 
znajdujemy je na rękach, nogach, głowie i uszach, zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych. Kleszcze zanim 
wysączą dużo krwi, są tak małe, że bez problemu mogą przemieszczać się po naszym ciele. Gdy się najedzą – odpadają od 
swego żywiciela. Gdy wybieramy się w miejsca zagrożone występowaniem kleszczy, trzeba zadbać o odpowiednie ubranie: 
założyć czapkę, zakryte buty, długie spodnie i koszule z długimi rękawami przylegającymi do ciała lub zakończone ściągaczami. 
Dobrze jest zwrócić uwagę na kolor odzieży - na jasnym tle łatwiej zauważyć wędrującego po ubraniu kleszcza.Po powrocie z 
miejsc szczególnie narażonych na występowanie kleszczy, należy dokładnie obejrzeć całe ciało i głowę oraz ubranie, czy nie ma 
na nim kleszczy. Warto także wziąć prysznic, dzięki któremu można spłukać nimfy kleszczy, które trudno dostrzec gołym okiem. 
Odzież w której byliśmy w rejonie zagrożenia należy wytrzepać i wyprać.



Pamiętaj !
Kleszcze to pasożytnicze pajęczaki przenoszące groźne dla człowieka i zwierząt choroby zakaźne:min. kleszczowe zapalenie 
mózgu i boreliozę. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba, przeciw której 
brak jest leczenia przyczynowego, ale można jej skutecznie zapobiec stosując szczepienia ochronne. Borelioza to przeciwnie: 
choroba bakteryjna, którą można skutecznie leczyć antybiotykami, ale nie ma przeciw niej szczepionki. W ochronie przed nią 
może pomóc szybkie usuniecie kleszcza i stosowanie środków odstraszających typu Mugga. Miejsce po usunięciu kleszcza 
należy obserwować przez kilka tygodni – powiększające się zaczerwienienie może być objawem boreliozy. Podczas wizyty u 
lekarza, należy wspomnieć o ukąszeniu przez kleszcza. Pozwoli to na postawienie właściwej diagnozy. Objawy nie zawsze są 
widoczne i należy przeprowadzić badania krwi.

 
A gdy kleszcz już ugryzie

 
Usuwanie kleszczy z ciała nie jest zabiegiem trudnym. Najlepiej, przy pomocy pęsety, ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i 
delikatnie, ale zdecydowanym ruchem, wyciągnąć lub wykręcić go ze skóry. W aptekach dostępne są także specjalne 
urządzenia do wyjmowania kleszczy. Należy uważać, aby podczas usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby w naszej skórze 
nie pozostała jego główka. Nie należy kleszcza zgniatać, przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności te 
powodują, że kleszcz może zwrócić treść pokarmową, co znacznie zwiększa ryzyko przeniesienia drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Po wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym, a ręce umyć wodą z mydłem. Miejsce 
ukłucia należy obserwować przez okres kilku tygodni - gdy pojawi się zaczerwienie lub powiększający się rumień, trzeba 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza! .Nie należy też wyrzucać wyciągniętego kleszcza tylko zachować go w słoiczku, a w razie 
obawy należy przesłać takiego kleszcza do Poznańskiego Centrum Badań DNA w celu wykonania badań czy kleszcz był 
zarażony.
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