DOBOL FUMIGATOR
Charakteristika
Insekticidní dýmovnice, v plastovém kelímku, aktivované vodou, pro použití ve vnitřních prostorách. Po
aktivaci je uvolňován suchý insekticidní kouř, obsahující jemně rozptýlené částečky aktivní látky, který
proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechny druhy létajícího a lezoucího hmyzu.
Přípravek je určen k profesionálnímu použití
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18
Účinná látka: cyphenothrin 72g/kg
Číslo povolení: Oznámeno MZ dle § 35 Zákona č. 120 / 2002 Sb., oznámení potvrzeno pod zn.: č.j.
MZDR 10366/2008-SOZ-33.7.1-20.3.2008, ze dne 30.04. 2008

Upozornění:
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima, sliznicemi a kůží.
Nepoužívejte ve volné přírodě. V případě použití přípravku v obytných prostorách je nutné tyto prostory
před návratem obyvatel důkladně vyvětrat. Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování. Osoba
používající tento přípravek je zodpovědná za případné škody vzniklé jeho nesprávným použitím.
Přípravek je možné prodávat pouze v původním balení.
Při použití nerozptylujte obsah kelímku.

Výstražné symboly:

NEBEZPEČÍ

Označení rizik
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a
ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý přípravek seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Mechanismus účinnosti:
Účinnou látkou přípravku Dobol Fumigator je cyphenothrin, který patří mezi syntetické pyretroidy. Účinná
látka působí ve formě dýmu i kontaktně, narušuje nervovou soustavu hmyzu a tím působí jeho rychlé
uhynutí.

Návod na použití:
Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata a málo odolné rostliny. Akvária dobře přikryjte a
vypněte vzduchování, nebo akvária odstraňte. Zavřete všechny dveře a okna a utěsněte jiné větrací
otvory. Otevřete všechna dvířka skříní, zásuvky apod.
Plastový kelímek přípravku Dobol Fumigator umístěte doprostřed prostoru, nalijte do něj vodu až do
vyznačené úrovně, odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem
nahoru.
Kouř se začne uvolňovat asi za 30 sekund. Při ošetřování větších prostor použijte odpovídající množství
kelímků Dobol Fumigator současně a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu.
Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby.
Kouř z přípravku nechte působit nejméně 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc. Při vstupu do ošetřených
prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte průvanem po dobu alespoň 30 minut.

Dávkování:
Lezoucí hmyz (švábi, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci): jedena dýmovnice (kelímek) o
váze 20 g na 55 m2 podlahové plochy nebo na 130 m3 prostoru, nebo jedena dýmovnice (kelímek) o váze
100 g na 500 – 700 m3 prostoru.

Létající hmyz (mouchy, komáři) a roztoči prachu: jedena dýmovnice (kelímek) o váze 20 g na
100 m2 podlahové plochy, nebo na 260 m3 prostoru, nebo jedena dýmovnice (kelímek) o váze 100 g na
1250 – 1700 m3.

První pomoc:
Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple.
Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým
množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte
očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.
Při poskytování první pomoci nejsou ochranný oděv a pomůcky nutné.
V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,
Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 224 919 293 nebo 224 915 4

Skladování:
Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a
uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních
prostředků a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů a zbytků přípravku.
Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte odděleně a předejte osobě oprávněné
odstraňovat nebezpečný odpad.

Doba použitelnosti
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: plastové kelímky o obsahu 10 g, 20 g, 100 g
Výrobce: Kwizda-France S.A., 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie,
Dovozce a distributor v ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz,
wwww.slom.cz

