
  

BLATTOXUR® GEL 
CHARAKTERISTIKA: 
Insekticidní nástraha k přímému použití ve formě gelu, určená pro hubení   rusa domácího (Blattella 
germanica), švába obecného (Blatta orientalis), švába amerického ( Periplaneta americana) a švába 
hnědopásého (Supella longipalpa). Nástraha je účinná na všechna larvální stádia a na dospělce těchto 
druhů, bez ohledu na jejich stáří.  

Přípravek je určen k profesionálnímu použití                                 

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18 

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje                         

Acetamiprid  2 g 

Potravní návnada do 100 g 

POZOR:  S PŘÍPRAVKEM ZACHÁZEJTE OPATRNĚ    

UPOZORNĚNÍ: 
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s 
přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Používejte 
podle návodu k použití a v doporučeném dávkování.  Zabraňte kontaminaci kůže a očí. Po skončení 
práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné 
přírodě. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku 
nelze používat k jiným účelům.  

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P270 Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. 

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad 

MECHANISMUS ÚČINNOSTI: 
Přípravek BLATTOXUR® GEL obsahuje acetamiprid, který patří mezi neonicotinoidy. Tato látka účinkuje 
na hmyz požerově i kontaktně. U zasaženého hmyzu narušuje předávání nervových signálů v 
postsynaptické fázi a tím působí jeho uhynutí. Rusi a švábi ochotně požírají přípravek v letálním množství 
a jsou k němu lákáni potravními návnadou a přídatnými látkami, ze vzdálenosti několika metrů. 



Přípravek zůstává účinný po dobu několika týdnů, ale již za 5 nebo 6 dní po aplikaci zničí celou populaci 
rusů a švábů. Aplikovaný přípravek nestéká, nevsakuje se, nezbarvuje povrchy, na které byl aplikován, 
ani nevysychá.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  
Přípravek aplikujte v dávkách velikosti čočky do všech míst, kde se přes den rusi a švábi ukrývají, do 
štěrbin a prasklin stěn, do okolí rozvodů vody, na temná a teplá místa. 

Dávkování proti rusu domácímu a švábu hnědopásému: 

• Kuchyně a jiná místa, kde jsou připravovány potraviny: 2 – 3 dávky na m2. 

• Koupelny a jiná vlhká a teplá místa:  2 – 3 dávky na m2. 

• Jiná místa: 1 – 2 dávky na 10 -15 m2. 

Dávkování proti švábu obecnému a švábu americkému:  

• Kuchyně a jiná místa, kde jsou připravovány potraviny: 4 - 6  dávek na m2. 

• Koupelny a jiná vlhká a teplá místa:  2 - 4  dávky na m2. 

• Jiná místa: 2 - 4  dávky na 10 -15 m2. 

Přípravek neaplikujte na místa, která jsou často uklizena a omývána. 

UPOZORNĚNÍ: 
Výrobce ani distributor není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Za tyto 
případné škody zodpovídá uživatel.   

PRVNÍ POMOC:  
Necítíte-li se dobře, vyhledejte neprodleně lékaře  

• 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.  

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci 
není ochranný oděv a pomůcky nutný. 

 

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, 



Na Bojišti 1,  128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, 
e-mail: tis@.cesnet.cz 

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 jiných těkavých látek a obalů od těchto látek.   

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU: 
Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.  

DOBA POUŽITELNOSTI: 
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.  

BALENÍ:  kartuše 30 g 

VÝROBCE: Kwizda France SAS - Val d’Izè (Francie) 

OZNAMOVATEL: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie                    
Tel (+39) 0543 754430  

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 

Číslo povolení: .................... 

 

Číslo šarže:...... Datum výroby:............ 
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