PROTECT® proti štěnicím a blechám v mechanickém
rozprašovači
Protect® proti štěnicím a blechám je tekutý přípravek v mechanickém rozprašovači k přímému
použití, ve vnitřních prostorách budov. Přípravek obsahuje kombinaci vzájemně se doplňujících
účinných látek a je účinný na dospělce i larvální stadia. Přípravek je účinný i na druhy rezistentní
k pyretroidům.
Přípravek není určen k aplikaci přímo na zvířata.
Použití neprofesionální.
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18
Distribuční kategorie: III, biocid bez distribuční registrace
Účinné látky: S – methoprén
přírodní pyrethrum
piperonyl butoxid

2,8 g/kg (0,28 %)
1,8 g/kg (0,18 %)
3,6 g/kg (0,36 %)

Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 46637/2011/SOZ, ze dne 29.6. 2011
Výstražné symboly:

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy – zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par a aerosolů.
P303+361+353 Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu. Přípravkem nesmí být kontaminovány
potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí
být aplikován přímo na zvířata. Přípravek nesmí být používán v rozporu s touto etiketou,

k jiným účelům, jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.
Mechanismus účinnosti:
Přípravek Protect® proti štěnicím a blechám působí kontaktně a jeho účinné látky se vzájemně
doplňují. Přírodní pyrethrum vypudí hmyz z úkrytů a část ho ihned zahubí. Vlivem
S-methoprenu, který je růstovým regulátorem hmyzu, ztratí larvální stadia schopnost dát vznik
dospělcům a postupně uhynou, dospělé samičky ztratí schopnost klást životashopná vajíčka.
Piperonyl butoxid urychluje vstřebávání obou účinných látek do těla hmyzu a zvyšuje jejich
účinnost.
Návod na použití:
Před použitím přípravek důkladně protřepejte, uvolněte bezpečnostní uzávěr, otevřete okna a
zajistěte důkladné větrání místnosti. Přípravek aplikujte cíleně do úkrytů a na místa výskytu
hmyzu.
Štěnice: aplikujte do jejich denních úkrytu a jejich okolí, tj. do konstrukcí posteli (1), zejména
v hlavách postelí (2) pod odchlíplé tapety (3), do švů matrací (4), do konstrukcí nočních stolků
(5), pod lišty kolem podlahy a stěn (6), kolem rámů dveří (7), za obrazy (8), pod koberce (9), pod
lišty kolem oken (10) a do dalších úkrytů. Lůžkoviny a ložní prádlo přípravkem neošetřujte, ale
vyperte obojí bezodkladně při teplotě 60 0C.
Dávkování: 15 ml přípravku, tj. 24-26 zmáčknutí kohoutku rozprašovače, na 1 m2 ošetřené
plochy. Obsah nádobky stačí na ošetření 30 m2 plochy. K dosažení potřebné účinnosti aplikaci
opakujte v intervalech 2-3 týdnech až do vymizení štěnic.
Blechy: přípravek je účinný na všechny druhy blech, které napadají člověka a domácí mazlíčky.
Přípravek aplikujte na celou plochu podlahy, do všech škvír a na stěny do výše 1 m. Zvýšenou
pozornost věnujte pelechům a obydlím domácích mazlíčků, kde se vyvíjejí larvy blech. Přímo na
zvířata však přípravek neaplikujte. Po aplikaci přípravku podlahu neomývejte po dobu nejméně
1 týdne. Po umytí podlahy aplikaci opakujte. Na neomytých místech zůstává postřik účinný po
dobu 8-9 měsíců.
Dávkování: 5 ml přípravku, tj. 8-10 zmáčknutí kohoutku rozprašovače, na 1 m2 ošetřené
plochy. Obsah nádobky stačí na ošetření 80 m2 ošetřené plochy.
Reg. č.CCHLP: bio/358/D/03/1/ CCHLP.
Upozornění! Během rozprašování nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte! Přípravek obsahuje více
než 90% ethanolu. Nepostřikujte elektrická zařízení.
První pomoc:
Po nadýchání: postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, nechte jej v klidu a v teple. V případě
přetrvávajících potíží zajistěte lékařské ošetření.
Při náhodném požití: vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody a
nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!
Při kontaminaci očí: vymývejte minimálně 15min. pitnou vodou, jestliže zarudnutí přetrvává,
zajistěte lékařské ošetření.
Při kontaminaci oděvu a pokožky: oděv svlékněte a postižené místo kůže umyjte důkladně
teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařské ošetření
První pomoc a ošetřující lékař léčbu je možné konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým
informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, tel:
224 919 293.
Kontaktní osoba: SLOM s.r.o., Dr. Oldřich Bubrinka, tel. 603 480 024
Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v suchých a dobře větraných a
uzamykatelných prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, při teplotě vyšší než
+ 5 0C. Uchovávejte mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Chraňte před
kontaktem s tepelnými zdroji a přímými slunečními paprsky. Za těchto podmínek a
v originálních obalech je možné přípravek skladovat po dobu dvou let.
Likvidace obalů:
Přípravek spotřebujte, prázdný obal vypláchněte a vyhoďte do komunálního sběru. Prázdný obal
nepoužívejte k jiným účelům.
Balení: plastický mechanický rozprašovač o obsahu 500 ml
Číslo šarže a datum výroby: na obalu
Doba použitelnosti 2 roky od data výroby
Výrobce: Bábolna Bio Ltd.
Hungary-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Phone.: (36-1) 43-20-400, Fax: (36-1) 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com
Distributor v ČR: SLOM, s.r.o.
Staromlýnská 47, Zlín-Příluky, PSČ 760 01
Telefon/Fax : 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

