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ALS ER GEEN STREEP 
VERSCHIJNT BIJ C, IS 
DE TEST NIET GELDIG. 
HERHAAL TEST (ZIE 
TIPS WANNEER 
VLOEISTOF NIET GOED 
LOOPT)

POSTIEVE UITSLAG

BORRELIA BACTERIEN ZIJN AAN-
WEZIG IN DE TEEK. HOE MINDER 
BORRELIA AANWEZIG IN DE TEEK 
HOE VAGER DE LIJN.

ONGELDIG

ALS ALLEEN EEN LIJN 
VERSCHIJNT BIJ T ZONDER 
EEN ZICHTBARE LIJN BIJ 
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GELDIG. ADVIES, OPNIEUW 
TESTEN.

NEGATIEVE UITSLAG

GEEN BORRELIA BACTERIËN 
AANGETOOND IN DE TEEK.
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Teken en de ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme wordt door (een subgroep) van Borrelia 
bacteriën veroorzaakt. Zowel huisdieren als mensen kunnen de 
ziekte krijgen. Besmette teken dragen de ziekte over door zich 
vast te hechten aan de huid en zich te voeden met het bloed van 
de gastheer.
De ziekte van Lyme kan ernstige gevolgen hebben, een zo 
spoedig mogelijke behandeling is daarom zeer belangrijk.
Omdat de symptomen niet altijd hetzelfde zijn, is het voor artsen 
soms lastig om de juiste diagnose te stellen. Beaphar Test 
de Teek toont de aanwezigheid van de Borrelia bacterie in de 
teek. In het geval van een beet door een besmette teek neemt u 
contact op met uw huisarts of dierenarts om te bespreken welke 
behandeling nodig is.

De test is uitsluitend geschikt voor het onderzoeken van 
teken. Een positieve uitslag toont aan dat de Borrelia bacterie 
aanwezig is in de teek.

Belangrijk:
• Uitsluitend geschikt voor het testen van teken
• De teek moet grondig geplet worden, omdat de bacterie zich 

in het maag-darm kanaal bevindt
• Zorg ervoor dat er geen deeltjes teek in het testvenster 

terecht komen
• Gebruik de houten prikker uitsluitend voor het uitvoeren van de 

test
• Voer de test zo snel mogelijk uit na het openen van de sachet
• Let op: de uitslag van de test verschijnt pas na 10 minuten
• Druppel geen testvloeistof in het uitslagvenster
• Raak het uitslagvenster niet aan
• Voor eenmalig gebruik
• Gebruik de test niet na de uiterste houdbaarheidsdatum

• Gebruik de test niet wanneer de verpakking beschadigd is
• Bewaar (en vervoer) de test op een temperatuur tussen 2°C 

en 30°C. 

Gebruiksaanwijzing
Verwijder de teek. Gebruik hiervoor een tekentang, dit 
vermindert de kans op resten teek in de huid, of dat de teek zijn 
maaginhoud in de aanhechtingswond leegt.
Tip: Laat de teek circa 30 minuten weken in de vloeistof van het 
testbuisje, om hem makkelijk te kunnen vermalen.
u  Plaats de teek in het testbuisje met vloeistof (A).   
v  Plet de teek grondig met de houten prikker (D), totdat de 
 teek volledig vermalen is.
w Roer de vermalen teek door de vloeistof en laat het testbuisje 
 2 minuten staan. 
x Zuig met de pipet (C) vloeistof uit het testbuisje. Geen stukjes 
 teek opzuigen.
y Druppel 2-3 druppels vloeistof in het vierkantje van de 
 teststrip (B). In het uitslagvenster verschijnt eerst een 
 controlestreep. Deze geeft aan dat er voldoende vloeistof op 
 de teststrip zit. 
 Indien een tweede streep verschijnt (na circa 10 minuten) is 
 de teek besmet met de Borrelia bacterie. 

Tips voor wanneer de vloeistof niet goed loopt
• Voeg een extra druppel toe aan het testvenster
• Als grotere deeltjes teek op het testvenster terecht zijn 

gekomen, kan het testvenster met de punt van de pipet naar 
beneden gedrukt worden, zodat de vloeistof verder gaat lopen.
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Inhoud:

Uitslag van de test
Als de vloeistof goed door de test is gelopen verschijnt er na 
enkele minuten in het uitslagvenster (bij C) een controlestreep. 
Dit geeft aan dat er voldoende vloeistof op de strip zit.
Wacht nu minimaal 10 minuten. Als een tweede streep 
verschijnt is de teek besmet met de Borrelia bacterie. 

Bij een positieve uitslag, noteer de datum, de plaats van de beet, 
de uitslag van de test en neem contact op met uw huisarts of 
dierenarts om te bespreken welke behandeling nodig is. 

Bewaringsaanbevelingen:
Bewaar op kamertemperatuur (2°C en 30°C). Niet invriezen.

Gevoeligheid & specifiteit (studie 2011):
Gevoeligheid 93.3%, specifiteit 95.0%.

Immuun-chromatografische test voor de detectie van Borrelia 
in teken. Zelftest.
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Test de Teek gebruiksaanwijzing
HELP MEE OM BESMETTINGEN TE VOORKOMEN.
Vul het resultaat van de test in op www.testdeteek.nl. Hiermee 
wordt de Tekenkaart gevuld. De Tekenkaart is een overzicht 
van gebieden in Nederland waar (de met Borrelia bacterie 
besmette) teken voorkomen.
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Vlo-, Teek- en 
Wormbestrijding

VLOOIEN
• Leggen 30-50 eitjes per dag
• Eitjes vallen van het dier en ontwikkelen in 

omgeving
• 95% vlooienpopulatie in omgeving (eitjes, 

larven, poppen)
• Veroorzaken jeuk, bloedarmoede, huidaandoeningen
• Brengen lintwormen over

TEKEN
• Vooral bij honden en katten
• Ook mensen raken besmet
• Brengen ziektes over, o.a.:  

Lyme, Babesiose
• Controleer vanaf het voorjaar tot de herfst regelmatig op 

besmettingen
• Hoe eerder verwijdert hoe minder kans op ziekten

PREVENTIEVE VLOOIEN- EN TEKENBESTRIJDING
Wanneer er geen vlooien en teken zijn

• Beschermen tegen teken alleen preventief mogelijk
• Een vlooienbesmetting bestrijden is kostbaar
• Preventief behandelen is voordeliger
• Fiprodog & Fiprocat beschermen tegen teken en vlooien
• Vlooien Anti-Conceptie voorkomt vlooien in huis

Fiprodog & Fiprocat
Druppels voor in de nek van 
het dier. Beschermen tot 6 
weken tegen vlooien en tot 
4 weken tegen teken. 
Geschikt voor preventieve 
behandeling en eventueel om een 
beginnende vlooieninfectie te 
bestrijden.

Vlooien Anti-Conceptie
Tabletten (hond) en suspensie 
voor over de voeding (kat) die 
de ontwikkeling van vlooien 
stopt. Eitjes komen niet uit en 
de larven ontwikkelen zich niet 
tot pop. Hierdoor komen er 
geen nieuwe vlooien in huis. 
Ideaal om vlooienplagen in huis te 
voorkomen.

BESTRIJDEN VAN EEN 
VLOOIENPLAAG
Alle dieren in huis 
behandelen. Een 
totaalaanpak volgens 
het stappenplan is 
noodzakelijk:

BESTRIJDEN VAN TEKEN
Preventief behandelen zorgt ervoor dat deze teken bestreden 
worden. Mocht u bij controle desondanks een teek aantreffen, 
adviseren wij deze te verwijderen met een tekentang. Hoe 
eerder de teek weg is, hoe kleiner de kans op overdracht van 
ziekten.

Bij vlooien bevindt 95% zich in de omgeving in de vorm van eitjes, 
larven en poppen. Slechts 5% als volwassen vlo op het dier.

Stap 3: Vlovrij houden
Middel: Beaphar Fiprodog 
en Fiprocat
Info: Voorkomt en bestrijdt 

vlooien en teken bij honden en katten. 
Beschermt tot 6 weken tegen vlooien en tot 
4 weken tegen teken. 

Stap 1: Vlovrij maken
Middel: Beaphar VloKill+
Info: Om hond of kat razendsnel 
vlo-vrij te maken. Werkt binnen 

15 minuten, na 6 uur zijn alle vlooien op het 
dier dood.

Stap 2: Omgeving behandelen
Middel: Beaphar Tapijtspray
Info: Om vlooien en larven in de omgeving 
te bestrijden. 95% Van het vlooienprobleem 

bevindt zich in huis in de vorm van eitjes, larven en
poppen. 

Stap 4: Ontwormen
Middel: Beaphar Totaal 
Wormmiddel of Beaphar 
Wormgranulaat in variant voor 

hond of kat. 
Info: Om lintwormen te doden die door 
vlooien overgebracht kunnen worden.

WORMEN
• Komen veelvuldig 

voor
• Spoel-, haak en 

lintwormen
• Honden en katten doorlopend geïnfecteerd
• Regelmatig ontwormen om controle te houden
• Altijd ontwormen na vlooienbesmetting tegen lintworm


