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Vergeet nu de verouderde methoden! 

Afgelopen met het gebruik van pincetten, tekentangen, boter of olie. Weg 

met het afbranden, draaien of uittrekken van de teek.  
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http://www.caswood.nl/
http://www.zeckenkarten/


De nieuwste onderzoeksmethoden tonen namelijk aan, dat de 

oorspronkelijke en vroeger gebruikelijke methoden om de teek te 

verwijderen het risico op ernstige ziekten verhogen. Als men bij het 

verwijderen van de , dat de teek samendrukt, eruit draait of op een 

andere manier irriteert, verhoogt het risico enorm, dat de teek de 

gevaarlijke bacteriën in het lichaam van mens en dier injecteert, bacteriën 

die in het ergste geval hersenvliesontsteking (FRME) of Borreliose 

veroorzaken. 

De nieuw tekenkaart, Safecard*, is gebaseerd op een geheel nieuw 

principe: teken worden zonder geweld verwijderd. Men schuift de teek 

eenvoudig met de speciaal voor dit doel ontwikkelde gleuf in de kaart 

eruit.( met een rustige glijdende beweging) Op deze manier verhindert 

men in de meeste gevallen de overdracht van de gevaarlijke bacteriën. 

SafeCard werd in samenwerking met natuurwetenschappers, biologen en 

artsen speciaal tegen tekenbeten ontwikkeld. De tekenkaart is zo gevormd 

dat hij overal op het lichaam gebruikt kan worden. De Safecard* heeft 

dezelfde grootte als een pinpas of creditcard en kan in de portemonnee bij 

de andere creditcards opgeborgen worden. 

De tekenkaart altijd bij u, altijd onder handbereik in de 

portemonnee, door het creditcard formaat. 

 

 

De nieuwe tekenkaart maakt het mogelijk om de gevaarlijke teek te 

verwijderen. Eenvoudig, snel en efficiënt de teek uit  de huid schuiven met 

de Originele Safecard tekenkaart. 
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De tekenkaart Safecard* is gepatenteerd.  

 De tekenkaart is in samenwerking met gespecialiseerde artsen zó 

ontwikkeld dat de teek de minste weerstand voelt en bijna geen kans 

heeft om zijn gif te spuiten. De snuit van de tekenkaart is zo gevormd dat 

de eenvoudig eruit schuift. Gebruik uitsluitend de gepatenteerde 

tekenkaart Safecard*. 

Waar zit de teek? 

Wij zijn graag buiten, maar wij niet alleen! De teken houden zich ook 

graag op in het groen. Zij komen voor in de weide gebieden, in het bos in 

stadsparken en zelfs in uw eigen tuin.  Daar  zijn vele plaatsen waar de 

teek zich prettig voelt. Zoals struikgewas of lange grashalmen. Ook 

(hobby)tuinmannen, kunnen ook de teken dus oplopen. Als men een heg 

knipt of nieuwe planten inplant of bij het grasmaaien kan een teek zich 

afzetten en kan tot een tekenbeet leiden. Maar ook bij spelen op een 

grasveld of het lekker ontspannen in het gras liggen kunt u de teek 

oplopen.  

.De tekenbeet kunt u niet alleen oplopen bij het wandelen of werken in de 

natuur, maar ook tijdens het sporten, jagen, golfen. vissen, etc.  

Uw hond of kat kunnen ook door de teek gebeten worden. Controleer ook 

uw hond of kat ’s avonds. Stel voor dat ze op bed slapen, dan bent u het 

volgende slachtoffer. 

Vanaf 7 graden Celcius is de teek actief.  

  

Dus altijd opletten en controleer uzelf op de teek. 

Waar zit de teek bij mens en dier.  

De lichaamsdelen waar de teek het meest voorkomt, zijn o.a. de borst, de 

buik, in de liezen, in de knieholten, in de nek. Bij kinderen zijn de teken 

meer op het hoofd te vinden, in tegenstelling tot bij volwassenen. 



Bij de hond of kat zit de teek veelal in de liezen, bij het oor of aan de 

achterzijde. Dus controleer dagelijks op de teek. 

Materiaal en kleuren van de Safecard. 

De tekenkaart wordt geproduceerd uit ABS. Hetzelfde materiaal waaruit 

de Legostenen zijn gemaakt. 

De standaard kleur is wit.  U kunt de tekenkaart  volledig in groen, blauw, 

rood, geel of bruin digitaal laten bedrukken. 

De bedrukte Safecard is het ideale reclame middel. 

Gebruik de tekenkaart als visitekaartje, Uw visitekaartje wordt nooit 

weggegooid. Zet de tekenkaart in als promotieartikel, marketing 

instrument. 

Een gebruiksartikel als de tekenkaart is zeer handig en wordt altijd in de 

portemonnee meegenomen. 

 Voorbeelden:           

            

            
eigen ontwerp voorzijde                                 achterzijde                                       insteek of geplakt  op  flyer.

        

 transparant met loep                       Transparant 1 kleur /1 zijde               All-overdruk transparant met loep

            

     



 

Bedrukking achterzijde, voorbeelden:  

   

 

Wilt  u de tekenkaart Safecard inzetten als marketing 

instrument? 

Wij kunnen uw flyer bedrukken, vouwen, de tekenkaart insteken of 

plakken tegen zeer scherpe prijzen. 

Uw levert het ontwerp aan en uw wensen. Het ontwerp met digitaal 

voorbeeld kunt u binnen enkele dagen ontvangen. 

Waarschuwing: de tekenkaart is geen medicament, maar een 

instrument om eerste hulp te verlenen bij tekenbeten, om de teek snel en 

zo veilig mogelijk te verwijderen. Bij ziekteverschijnselen na de tekenbeet 

is zeer raadzaam op de arts te bezoeken. Voor ongepast gebruik wordt 

geen aansprakelijkheid genomen. 

Patent kennisgeving: De tekenkaart van SafeCard* is een gepatenteerd 

product. De momenteel in omloop zijnde plagiaten, waarvan de vorm 

weinig verschilt van het Origineel, zullen gerechtelijk vervolgd worden. 

Vertrouw op de kwaliteit en op de ervaring van experts en gebruik alleen 
de TEKENAART / SAFECARD*. 

  
Koop geen plagiaat! U bent dan niet zeker van de kwaliteit.  

Let op het merkbeeld SAFECARD* en op CE SAFECARD Aps DK8660 
Skanderborg. Dit is uw garantie op kwaliteit.  

 

Bent u geïnteresseerd in het bovenstaande? 

Voor prijzen en verdere informatie mail naar info@caswood.nl  

zie ook : www.caswood.nl of www.zeckenkarte-safecard.com 
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