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NÁVOD NA POU}ITIE: Pred pou~itim si preitajte a dodr~ujte informácie o 
výrobku, ako aj akékolvek informácie prilo~ené k výrobku alebo poskytnuté
V mieste predaja. Pred pou~itim rodenticidnych výrobkov by sa malo 
zvá~it pou~itie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Odstráñtepotraviny, ktoré sú pre hlodavce Tahko dosiahnutelné (napr. rozsypané obilie 
alebo potravinový odpad). Okrem toho neistite zamorenú oblase tesne 
pred deratizáciou, ked~e istenie len vyruaí populáciu hlodavcov a sta~í 
dosiahnutie prijatia návnady. Deratizané staniky by mali bye umiestnené do 
bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. 
cesticky, hniezdiská, miesta kfmenia, pelechy, brlohy atd.). Ked je to mo~né, 
deratizané staniky musia bye pripevnené k zemi alebo k iným konatrukciám.
Umiestnite deratizané staniky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necielových zvierat. Umiestnite deratizané
staniky mimo potravin, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náadia 
a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. NeumiestHujte deratizané
staniky blízko kanalizanej siete, kde mô~u príst do stykus vodou. Pri 
pou~ivaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajite. Po pou~ití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú poko~ku. Odstráñte zvyanú návnadu alebo návnadov�estanice na konci obdobia oaetrenia. 
Zva~te preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, o najrozsiahlejaie odstränenie prípadných potravín a nápojov) na zlepaenie prijmu výrobku a znizenie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Nepou~ívajte antikoagulantne rodenticidy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcamialebo na zistovanie aktivity hlodavcov). Pou~ívanim tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovae do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a alebo leták) sa musí jasne odporúat, ~e v prípade domnelej nedostatocnejucinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je mo~né poz0rovat innost niodaycov) by pou~ivatel mal vyhladat poradenstvo dodávatela vyrobku alebo zavolae deratizanú slu~bu. Hadajte a odstrañujte mítve hlodavce pocas procesu deratizácie, minimálne tak asto, ako sa kontrolujü deratizacnestanicky. Mítve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi po~iadavkami. Odstráñte vaetky nepou~ité návnady a zlikvidujte podla miestnych zakonov. Prázdne obaly zlikvidovae podla miestnych predpisov. pis spösobu aplikácie: Návnada na okam~ité pou~itie v deratizanych stanikách odolných voi manipulácii.


