
RATIMOR 
GRANULE 

Pri prehltnuti okam~ite vyhladajte lekársku pomoc a uká~te obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok 
prehltne domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom. Deratizané stanidky musia byt 
oznaené týmito informáciami: ,nehýbte ani neotvárajte" ,obsahuje rodenticid"; ,názov 
výrobku alebo ëislo autorizácie",úinné látky" a,v prípade nehody zavolajte do Národného
toxikologického informaného centra [tel: 00421 2 54 77 41 66)". Nebezpené pre volhe ~ijúce 
Zvieratá.

POZOR 

Z dovodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticidy úinné 4 a~ 10 dní po 
po~iti návnady. Hlodavce mô~u prenáaat choroby. Nedotykajte sa mítvych hlodavcov holymi rukami, pri 
ich likvidádi pou~ivajte rukavice alebo pou~ivajte nástroje, ako napriklad klieate. Tento výrobok obsahuje 
horkú látku a farbivo. 
AVOD NA BEZPE�NE ZNE`KODNENIE VÝROBKU A JEHO OBALU: Na kondi deratizácie zlikvidujte

neskonzumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi po~iadavkami. Tento materiál a 
jeho obal sa musizlikvidovate bezpene. Balenie, zvyaky nepou~tej návnady a mftve hlodavce zlikvidujte
podla miestnych predpisov. Ak je potrebné, poradte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo0 
miestnym úradom. Odporúa sa pou~ívanie rukavic. 
SKLADOVANIE: Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu dr~te zatvorenúa mimo priameho slneného ~iarenia. Uchovávajte na miestach dhránených pred prístupom deti, vtäkov 
domacich zvierat a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmiv pre 
ZVieratä, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. 31 05 19 

30 05 21/35433 Mo~e spôsobie poakodenie orgánov (krvi) pri dlhaej alebo opakovanej expozici. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekársku pomoc/ 
starostlivost. Zneakodnite obsah/nádobu ako nebezpený odpad v súlade s miestnymi nariadeniami. 

Uäinná látka: Bromadiolón 0,0029 96 (CAS No: 28772-56-7) 
Cislo autorizácie: SK19-MRS-009 
Obsah:150 g 
Dâtum výroby, dátum spotreby a islo aar~e: na obale 

UniCHEM 
Dovozca: 
UNICHEM Slovakia s.r.o0., 
Domové role 70/B, 82105 Bratislava,
Tel.:+421 911 221 311 

Výrobca a dr~ite> registráde
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, 
Slovinsko, Tel.: +386 1 7558 152, 
unichem@unichem.si, www.unichem.si


