V prípade potreby doplňte návnadu. Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe
osvedčených postupov. Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov,
zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

SK - RATIMOR BRODIFACOUM FRESH BAIT / MÄKKÁ NÁVNADA
NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek
informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred umiestnením návnady vykonajte
prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest
aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia. Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce
ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú
oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia
návnady. Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý
okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly. Zvážte preventívne
kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na
zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Deratizačné staničky by mali
byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov
(napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.). Keď to je možné, musia byť deratizačné
staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Deratizačné staničky musia byť jasne označené,
že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť. Keď sa výrobok používa na
verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam
s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá
pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy. Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo
možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky. Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich
zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín,
nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Počas
manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374). Pri používaní
výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Ak je
príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných
staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady. Ak sú návnady po období
deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť
pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže
zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného
rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. Na konci
procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky. Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká
obsahujúce návnadu.
Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov
ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov. Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas
deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát
týždenne). Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti
deratizácie. Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na
prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov. Výrobok sa má používať
v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Označte deratizačné staničky podľa
odporúčaní o výrobku. Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. Že v prípade
domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť
hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú
službu. Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade
s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov.
Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.
Opis spôsobu aplikácie: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči
manipulácii.
ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ POUŽITIA:
Vnútorné priestory (Myš domová, Potkan hnedý, Potkan tmavý)
Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička,
minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2
metre.
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom
najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu
tiel hlodavcov.
Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička,
minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5
metrov.
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom
najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu
tiel hlodavcov.

Výrobca a držiteľ registrácie:
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika,
Slovinsko, Tel.: +386 1 75 58 152,
unichem@unichem.si, www.unichem.si

Dovozca:
UNICHEM Slovakia s.r.o.,
Domové role 70/B, 82105 Bratislava,
Tel.: + 421 911 221 311

BRODIFACOUM

0,029 g/kg

Fresh Bait / Mäkká návnada

Vonku okolo budov (Myš domová, Potkan hnedý, Potkan tmavý)
Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička,
minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2
metre.
Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička,
minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5
metrov.
Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné
staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Deratizačné staničky sa majú kontrolovať [v prípade myší –
najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie,
a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli
odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke,
v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Dodržujte prípadné ďalšie pokyny
uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch. Keď
umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze,
zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.
PRVÁ POMOC: Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu
nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa
môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči. Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/
veterinárnym personálom. V prípade: dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a
mydlom; zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené
najmenej 10 minút; orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez
ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a
ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltne domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.
Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“
„obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade
nehody zavolajte do toxikologického centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“. Nebezpečné pre voľne
žijúce zvieratá. Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4
až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými
rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok
obsahuje horkú látku a farbivo.
NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU: Na konci deratizácie zlikvidujte
neskonzumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a
jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte
podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo
miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.
SKLADOVANIE: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú
a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov,
domácich zvierat a hospodárskych zvierat.
Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov
a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a
povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

SO
ŠPECIÁLNOU
VÔŇOU

Len pre profesionálov.
Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi)
pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Ak
pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte
lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite
nádobu a nepoužitú návnadu ako nebezpečný
odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.
Účinná látka: Brodifakum 0.0029 %
CAS No.: 56073-10-0)
Číslo autorizácie: SK16-MRS-004
Obsah: 3 kg
Dátum výroby, dátum spotreby a číslo
šarže: na obale.

3 kg
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