
RATIMOR 
MÄKKA NÁVNADA 

Prvá pomoc pri po~iti: Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnuti symptómy, ktoré mô~u 
nastat's oneskoreným úäinkom, zahfñajú krvácanie z nosa a krvácajúce dasná. V záva~ných príipadoch sa mô~u 

vyskytnút modriny a krvv stolici alebo mo. 
Protiláatka: vitamin K1 podaný výlune zdravotníckym/veterinámym personálom.Vpripade:- demálnej expoziie 
umyte poko~ku vodou, a potom odou a mydlom;-zasiahnutia oi vypláchnite oä tekutinou na výplach oíalebo 
vodou, nechajte si oã otvorené najmenej 10 minút- orálnej expozíie dökladne vypláchnite ústa vodou, nikdy 
nepodávajte ni cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okam~ite vyhladajte lekársku 
pomoca uká~te obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltne domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom. 
Deratizané stanidky musia byt oznaené týmito informáciamit,nehýbte ani neotvárajte" .obsahuje rodenticid 
,názov výyrobku alebo ialo autorizácie",,úinné látky" a,v prípade nehody zavolajte do toxdikologického centra [tel: 
00421 2 5477 41 66). Nebezpené pre volne ~ijúce zvieratá. 
Z dóvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticidy úänné 4 a~ 10 dní po po~ití 
návnady. Hlodavce mo~u prenáaae choroby. Nedotýkajte sa mítvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidáci 
pou~ivajte rukavice alebo pou~ivajte nástroje, ako napriklad klieate. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo. 
Bezpenost pri likvidádi nepou~itého prostriedku a obalu: Na kond deratizáde zlikvidujte 
neskonzumovanú návnadu a obalový materil v súlade s miestnymi po~iadavkami. Tento materiál a jeho obal 
sa musi zlilvidovat bezpene. Balenie, zvyaky nepou~itej návnady a mitve hlodavce zlikvidujte podla miestnych 
predpisov. Ak je potrebné, poradte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. 
Odporúa sa pou~íivanie rukavíc 
Skladovanie: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre v 
priameho sineného ~iarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred pristupom deti, vtákov, domáich zvierat 
a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravin, nápojov 
Doba pou~itelhosti: 2 roky 

POZOR 

tranom mieste. Nádobu dr~te zatvorenú a mimo 

Mio~e sposobit poakodenie orgánov (krvi) pri dlhaej alebo opakovanej expozidi. k poctujete zdravotné problémy 
yhladajte lekársku pomoc. Zneakodnite obsah v súlade s miestymi nariadeniami 
Uäinná látka: Brodifakum 0.0029 % (CAS No.: 56073-10-0) 
Cislo autorizáie: SK16-MRS-004-2000/15 
Obsah:150g 
Dátum výroby, dátum spotreby a dislo aar~e: vytlaené na obale. 
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