
PROTECT ® Sewer Block ®  
 

požerová nástraha k přímému použití na hubení potkanů, určená do vlhkého prostředí ve formě 
lisovaného bloku v parafínovém obalu. 

Biocidní přípravek používejte bezpečně!  

Použití: 
K hubení potkanů (Rattus norvegicus) uvnitř objektů a v jejich okolí: v chovech domácích a 
hospodářských zvířat, v hospodářských budovách, v kanalizační síti, na skládkách komunálního 
odpadu apod. Přípravek je určen jen pro profesionální použití. Přípravek je opatřen závěsným očkem 
pro kotvení. Bloky  PROTECT ® Sewer Block  jsou obaleny atraktivním parafínovým obalem, který 
umožňuje jejich účinné použití i ve vlhkých prostorách a v nepříznivých klimatických podmínkách. 
Přípravek je účinný i na potkany rezistentní k warfarínu. 
PROTECT ® Sewer Block je formulován k přímému použití bez dalších úprav. Přípravek pokládejte do 
deratizačních staniček odolných k neoprávněnému otevření, které umístěte mimo dosah dětí a 
necílových organismů. Deratizační staničky rozmístěte ve vzdálenosti  5-10 m od sebe na místa 
výskytu potkanů, na místa, kde potkani vyhledávají potravu a kolem jejich cestiček. 
 

Dávkování:  
75-225 g do jedné deratizační staničky (viz tabulka) 
Vždy zvažujte stupeň zamoření v dané lokalitě a alternativní možnosti hubení potkanů. Kontrolujte 
bezpečné ukotvení deratizačních staniček, chraňte nástrahu od vlivů počasí a vždy je rozmístěte 
mimo dosah dětí a necílových domácích a volně žijících zvířat. Vždy používejte očko určené pro 
kotvení nástrahy, aby bylo zamezeno odnášení nástrahy z deratizačních staniček. Při vnější ochraně 
objektu rozmístěte deratizační staničky jen do vzdálenosti 50 m od objektu. 
Pro maximalizaci účinnosti přípravku PROTECT ® Sewer Block odstraňte, nebo minimalizujte 
alternativní zdroje potravy potkanů v dané lokalitě. Staničky kontrolujte pravidelně každé 3-7 dní. 
Pokud je nástraha potkany spotřebována, doplňte ji.  Nástrahu vyměňte, pokud je na ní plíseň, nebo 
je jinak znečištěna nebo poškozena. Nástrahu je třeba doplňovat, pokud je zaznamenáván její úbytek. 
Poznámka: Potkani jsou obezřetní a může se stát, že jsou vidět jejich stopy, ale není zaznamenán 
odběr nástrahy po 2-3 dny. V tomto případě deratizační staničky přemístěte na jiná místa. Nástrahu  
PROTECT ® Sewer Block je možné použit v kanalizační síti, v rozvodných a průmyslových kanálech, 
stokách a vodních roklinách. 
 
Nástrahu PROTECT ® Sewer Block v kanalizační síti umisťujte pokud možno vždy do speciálně 
upravených deratizačních staniček. Pokud je to možné, vždy použijte očko a nástrahu připevněte 
pomocí drátu k poklopu nebo k mřížce. Dbejte o to, aby se nástraha nedostala do vody, ale zároveň 
byla dostatečně přístupná pro potkany. 

Dávkovací tabulka: 
Hmotnost jednoho bloku je 75 g. 
Kanalizační síť - rozvodné a průmyslové kanalizace - vodní stoky 75-225 g/deratizační staničku 
Uvnitř a vně objektů 75 g-150 g /deratizační staničku  
Recyklační místa, smetiště, kolem popelnic apod.  75 g -150 g/deratizační staničku  
 



Při výběru nástrahy je třeba přihlížet k případné rezistenci potkanů. Během deratizačního zásahu 
pravidelně odstraňujte uhynulé potkany, minimálně při každé kontrole nástrahy. Aby bylo sníženo 
riziko kontaminace prostředí a otrav necílových druhů, sesbírejte po skončení deratizačního zásahu 
všechny deratizační staničky a nástrahu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Deratizační staničky 
rozmístěné v objektech a mimo objektů je nutné označit následovně: 

• Datum rozmístění a interval kontroly 
• Informace ohledně zastižení 
• Název přípravku a číslo rozhodnutí 
• Výstraha pro děti a domácí zvířata 
• Národní rizikové informace 

 
Přípravek obsahuje denatónium-benzoát, který chrání proti náhodnému požití ze strany člověka. 
 
Upozornění: 
Přípravek je určen jen na hubení potkanů. Při jeho použití dodržujte návod použití. Skladujte v 
originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamčených a dobře větratelných skladech 
odděleně od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.  
 
Zbytky přípravku a jeho kontaminované obaly musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. 

Pokyny pro první pomoc: 
Obecně: V případě, že máte podezření na otravu přípravkem, vyhledejte bezodkladně     
lékařské ošetření a lékaři ukažte tento návod k použití, obal přípravku nebo bezpečnostní list 
přípravku. 
 
Při polknutí: Vypláchněte ústa vodou. Postiženým v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Zvracení 
vyvolejte jen po konzultaci s lékařem. Vyhledejte bezodkladně lékařské ošetření, ukažte obal 
přípravku, návod k použití nebo bezpečnostní list přípravku. 
 
Při kontaminaci kůže: Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Umyjte 
zasaženou kůži mýdlem a velkým množstvím vody. Jestliže máte zdravotní problémy, vyhledejte 
lékařské ošetření.  
    
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte. Široce otevřené zasažené oko/oči 
vyplachujte velkým množstvím vody po dobu několika minut. Jestliže podráždění očí přetrvává, 
vyhledejte očního lékaře. 

Informace pro lékaře: 
Přípravek obsahuje jako účinnou látku antikoagulant bromadiolon.  Po pozření přípravku může být 
snížena srážlivost krve postižené osoby a může se objevit vnitřní krvácení. Prvé příznaky otravy se 
mohou projevit až po několika dnech po pozření. 
 
První pomoc a léčbu je možné konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým informačním střediskem, 
Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 
2491 5402, 2 2491 4575 
e-mail: tis@.cesnet.cz 
 
Antidotum: Vitamin K1 (Účinnost léčby je nutné laboratorně kontrolovat) 
 

mailto:tis@mbox.cesnet.cz


Balení a obsah: 
75 gramů: 100 ks v kartonovém obalu 7,5 kg netto 
 
Datum výroby: na obalu 
Spotřebujte: do 2 let od data výroby uvedeném na etiketě. 
 
Zařazení produktu: 

   Xn Zdraví škodlivý 
 
R věty: 
R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s 
kůží a požíváním 
S věty: 
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí 
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice 
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S49: Uchovávejte pouze v původním obalu 

Účinná látka: 0,05 g / kg bromadiolon 
 
Číslo povolení:  CZ-2013-0035 
 
Typ přípravku TP 14 – rodenticid 

Výrobce:  
Bábolna Bio kft. Budapest Szállás u 6, Maďarsko 

Distributor v ČR:  
SLOM, s.r.o.,  Staromlýnská 47, 760 01 Zlín-Příluky, tel.: 577 218 701, www.slom.cz, slom@slom.cz 
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