MUSKIL PASTA
Požerová nástraha vo forme priesvitných vreciek z filtračného papiera s červenou pastou určená
k hubeniu škodlivých hlodavcov ako je potkan alebo myš domáca v kanalizačných stokách, skladoch,
bytových i nebytových priestoroch, pivniciach, povalách ai.
Zloženie:

Pozor!

bromadiolon, 25 mg.kg-1
CAS číslo 28772-56-7
difenacoum, 25 mg.kg-1
CAS číslo 56073-07-5
S2: Uchovávajte mimo dosahu detí.
S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S13: Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21: Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S28: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydla.
S35: Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom.
S37: Noste vhodné rukavice.
S46: V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo
označenie.
S49: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

Spôsob použitia
Nástrahu kladieme v dávke 5-6 vreciek vo vzdialenosti 5-10 metrov pre potkanov a v dávke 1-2
vrecká pre myši vo vzdialenosti 1-2 metrov na miesta s najväčším výskytom hlodavcov. Vždy je
vhodné nástrahu chrániť pred necieľovými zvieratami a vlhkom, odporúčame použiť komerčne
vyrábané jedové staničky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu doporučujeme použiť gumové
rukavice. Starú nástrahu doporučujeme nahradiť novou z dôvodu vyššej lákavosti prípravku. Pokiaľ
už nedochádza k úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú. Nespotrebované
zvyšky nástrahy je potrebné odstrániť.
Pozor! Prípravok nesmie byť použitý ináč, než ako je uvedené v návode na použitie! Nedávajte
na miesta, kde by bol dosiahnuteľný pre domáce alebo hospodárske zvieratá! Nesmie byť
použitý vo volnej prírode!
Vlastnosti a mechanizmus účinku
MUSKIL PASTA je založený na interakcii antikoagulantov druhej generácie – bromadiolonu a
difenacoumu. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážlivosť krvi, čo vedie
k vonkajšiemu a vnútornému krvácaniu a následne k uhynutiu.
MUSKIL PASTA je účinný na všetky druhy potkanov a myší. Cieľové zvieratá sú prilákané
ochuťovadľami obsiahnutými v nástrahe a hynú v krátkej dobe po jej konzumácii bez výrazných
príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie.
MUSKIL PASTA môže byť použitý k všeobecnej deratizácii aj ku špecifickej druhovej eliminácii
hlodavcov na vlhkých miestach, v kanalizačných stokách, skladoch, bytových aj nebytových
priestoroch, pivniciach, povalách ai.
MUSKIL PASTA obsahuje horké ochuťovadľo (denatonium benzoat), ktoré výrazne znižuje riziko
konzumácie deťmi a domácimi zvieratami.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Noste vhodné rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri používaní nejedzte, nepite ani
nefajčite. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Ak je prípravok používaný na
veľkých plochách umiestniť tieto informácii vrátanie vysvetlenia rizika otravy antikoagulanty a
uvedenia opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade otravy.
Prvá pomoc
po požití - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí.
Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekárovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu
bezpečnostných údajov.

pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.
pri nadýchaní - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre,
vyhľadať lekársku pomoc.
pri zasiahnutí očí
- vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.
Príznaky otravy: Bromadiolon a difenacoum pôsobí ako inhibítory vitamínu K, vyvolávajú krvácanie
z nosu a diasen, tvorbu krvácanín v koži, podkožiu a na slizniciach.
Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa doporučuje vyvolať
zvracanie, výplach žalúdku a kontrola aktivity protrombínu. V prípade jeho poklesu sa doporučuje
podať vitamín K. Antikoagulanty sú kontraindikované. Špecifický protijed: Vitamin K (Kanavit).
V prípade potreby konzultovať príslušné toxikologické informačné centrum: Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie LF UK, FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, teľ. číslo : +421
254 774 166.
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín, nápojov
a krmív pre zvieratá. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred mrazom.
Likvidácia obalov a zvyškov
Obaly od prípravku sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom! Menšie zvyšky prípravku a
prázdne obaly sa môžu likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Väčšie množstvo látky musí byť
likvidované ako nebezpečný odpad. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd jak
samotným prípravkom, tak i vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a
krmív.
Doba použiteľnosti
Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 3 roky od dátumu výroby
Dátum výroby a číslo šarže uvedené na obale výrobku
Výrobca prípravku
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (Pd), Taliánsko, telefón
+39/049/9597785
Distribútor: ______________
Balenie: ________
Registračné číslo CCHLP:

bio/874/D/11/2/CCHLP

Muskil® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi S.p.A.

