Szanowni Państwo,
Od kilku lat obserwuje się silny wzrost populacji kleszczy w Polsce, co skutkuje coraz
liczniejszymi przypadkami ukąszeń przez te pajęczaki i wzrastającym ryzykiem
zachorowania na niebezpieczne i trudne w leczeniu choroby odkleszczowe. Wielu rodziców
zadaje sobie pytanie, jak może ochronić siebie i swoje dzieci przed ukąszeniem kleszcza i co
zależy zrobić, gdy do takiego ukąszenia dojdzie.
Aby ułatwić znajdowanie odpowiedzi na tego typu pytania postanowiliśmy stworzyć serwis
internetowy pod nazwą e-kleszcze.pl, w którym zgromadziliśmy wiele informacji na temat
kleszczy i chorób odkleszczowych. Można w nim znaleźć m.in. wskazówki, jak prawidłowo
usunąć kleszcza, jakie są objawy chorób odkleszczowych, jak im zapobiegać. Serwis daje
również możliwość zlecenia badania, które umożliwia sprawdzenie, czy dany kleszcz nie
zawierał groźnych zarazków.
Chcielibyśmy dotrzeć z informacją o serwisie do jak największej liczby osób, głównie tych,
dla których problem kleszczy jest szczególnie istotny. Dlatego zwracamy się do Państwa z
gorącą prośbą o wydrukowanie załączonego plakatu i wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.
Ten niewielki gest z pewnością pozwoli lepiej chronić zdrowie Państwa podopiecznych, a
wielu rodzicom zaoszczędzić wielu chwil niepotrzebnego stresu.
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Amplicon sp. z o. o. jest polską firmą biotechnologiczną specjalizującą się diagnostyce
molekularnej opartej o analizę sekwencji DNA. Z racji zainteresowań twórców firmy,
problematyka chorób odkleszczowych jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju firmy,
co zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem do sprzedaży szeregu testów diagnostycznych
do wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze. W odpowiedzi na duże
zainteresowanie, nasze laboratorium wprowadziło możliwość badania kleszczy na obecność
chorób odkleszczowych. W przyszłości chcemy poszerzyć naszą ofertę również o
diagnozowanie chorób odkleszczowych u ludzi i zwierząt.
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