
Rodilon® pasta 
 

Požerová nástraha vo forme tuhej pasty pre profesionálne použitie na ničenie 

škodlivých hlodavcov (myš domová, potkan čierny a hnedý) v uzavretých objektoch. 

Prípravok sa používa bez ďalších úprav. 

 

Účinná látka:    difethialone (CAS 104653-34-1)         0,025 g/kg 

 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom. 

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie 

ľudí a životné prostredie. 

 

 

Výrobca/ Držiteľ  registrácie: Liphatech S.A.S., Bonnel BP3, 47480 Poht du Casse, 

Francúzsko 

 

Registračné číslo:  2009/4329/3926/SK/MA/4862 

 

Vlastnosti: 

Nástraha zostáva účinná i vo vlhkom, teplom alebo prašnom  prostredí. Obsahuje 

horkú látku zabraňujúcu náhodnému požitiu človekom. Použitie v rôznych 

podmienkach – komunálna hygiena, živočíšna výroba, potravinársky priemysel,  apod. 

Potkany  obvykle hynú po 4 – 7 dňoch po príjme, myši po 8 – 10 dňoch. Už 

jednorazový príjem nástrahy postačuje k dosiahnutí smrteľnej dávky, ale má aj 

kumulatívny účinok. Celková eliminácia populácie trvá 2 až 4 týždne a je ovplyvnená 

v závislosti na stupni zamorenia, preto môže trvať i dlhšie. 

 

Návod na použitie: 

Pred vlastným deratizačným zásahom vykonajte prieskum  a zistite intenzitu a miesta 

výskytu. Podľa výsledkov prieskumu voľte dávku a rozmiestnenie nástrah.  Pokiaľ  to 

podmienky dovoľujú, odstráňte akúkoľvek alternatívnu potravu a zamedzte prenikaniu 

hlodavcov z okolia do budov. Nástrahu  pokladajte do deratizačných staničiek (miesta 

musia byť označené). Dbajte vždy na to, aby nástraha bola mimo dosahu detí 

a necieľových zvierat. Pri vykonávaní  deratizácie vo verejných priestoroch musí byť 

ošetrený priestor označený a musia tam byť k dispozícií údaje o nebezpečenstve 

otravy antikoagulantmi a opatreniach v prípade otravy. Pri aplikácií ukladajte celé 

vrecúška, neotvárajte ich. Jedno vrecúško obsahuje 10 g nástrahy.  

 

Dávkovanie: 

 

Potkany:  vysoký výskyt – 6 vrecúšok po  4 - 5 m, nízky výskyt -    6 vrecúšok po 8 

– 10 m. 

Myši:  vysoký výskyt – 2 vrecúška po 1 – 1,5 m, nízky výskyt – 2 vrecúška po 2 – 

3 m. 

 

Vždy vykonajte následnú kontrolu a doplníte nástrahu podľa potreby.  Frekvenciu 

kontrol a ich počet prispôsobte množstvu hlodavcov. Odstraňujte uhynuté hlodavce v 

krátkych intervaloch v priebehu hubenia, minimálne tak často, ako sú kontrolované a 



doplňované nástrahy.  Prípravok  nepoužívajte ako trvalú nástrahu. Nespotrebované 

zvyšky  je potrebné po skončení zásahu odstrániť priestoru a opakovane ich použiť, 

prípadne ich zneškodniť.  

 

Bezpečnostné opatrenia:  

Pri práci s prípravkom používajte bežný pracovný odev, jednorazové latexové 

rukavice vhodné ako ochrana pred biologickým znečistením (EN 455-3) alebo 

ekvivalent, pracovnú obuv. Pri práci a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a 

rukavíc a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie  je dovolené jesť, 

piť a fajčiť. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa 

k dispozícii. 

 

Príznaky otravy: Krvácanie z nosa a ďasien, vykašliavanie krvi, početné alebo veľké 

podliatiny, neobvyklé vnútorné bolesti, krv v moči. Príznaky otravy sa môžu prejaviť 

až po niekoľkých dňoch.  

Prvá pomoc:  

Po požití: Ústa vymyte dostatkom vody. Pri prehltnutí vyhľadajte okamžite lekársku 

pomoc, pričom ukážte obal/štítok/kartu bezpečnostných údajov. Nevyvolávajte 

zvracanie, pokiaľ vám to neprikáže lekár. Nepodávajte ústami nič osobe, ktorá je v 

bezvedomí.  

Po zasiahnutí očí: Nechajte si oči otvorené a preplachujte ich pomaly a mierne vodou 

po dobu 15 - 20 minút. Ak máte kontaktné šošovky, vyberte si ich po prvých 5 

minútach, a potom pokračujte s preplachom očí. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadajte 

lekársku pomoc. 

Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte si kontaminované šatstvo.  Pred opätovným 

oblečením ho operte. Okamžite si umyte pokožku vodou a mydlom. Ak problémy 

pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Antidotom v prípade otravy je vitamín K1, dávku ktorého určí lekár. 

V prípade otravy  môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým 

informačným centrom v Bratislave, teľ: 00421 2 54774166. 

 

Skladovanie: 

Prípravok skladujte v originálnych obaloch, v uzavretých, suchých a vetraných 

skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte s chemickými 

aromatickými látkami, ktoré by mohli ovplyvniť atraktivitu nástrahy.  

Skladovacia doba:  3 roky od dátumu výroby. 
 

Likvidácia obalov, prípadne zvyškov prípravku: 

Prázdne obaly po znehodnotení  spáľte v schválenej spaľovni (nesmie byť opätovne 

použité). Prípadné zvyšky prípravku spáľte v spaľovni rovnakých parametrov ako 

obaly. 

 

 


