
2491 4575. 24 hod. denně.  
e-mail: tis@.cesnet.cz
Obsah: 600 g
Obal: Nepoužitý přípravek nebo 
prázdný PET nebo HDPE obal se zbytky 
přípravku odevzdat ve sběrně nebez-
pečného odpadu !
Číslo šarže a datum výroby: viz obal.
Doba použitelnosti: 2 roky od data 
výroby
Skladování: Skladovat v původních ná-
dobách v chladných, suchých a dobře 
větraných prostorách při běžné teplotě 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Výrobce: 
Kwizda-France S.A., 30 avenue de 
l‘Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, 
Francie, Tel: +33 (0)1 39 16 09 69

Dovozce a distributor pro ČR:
SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín 
76001, tel.: +420 577 218 701, slom@
slom.cz, www.slom.cz

MUSCID UNIVERSAL
Charakteristika:
Insekticid ve formě rozpustných granulí 
na hubení much všech druhů v různých 
typech chovného prostředí (dobytka, 
prasat, drůbeže, ovcí, králíků, koní atd.) 
pro profesionální i neprofesionální 
použití. Na hubení mouchy domácí. 
Forma přípravku a účinné látky:
Bílý prášek obsahuje 83,3 g/kg účinné 
látky acetamiprid (CAS 135410-20-7).
Číslo oznámení: 12127/2008-SOZ-
33.7.1-7.4.08 . Biocidní přípravek: 
insekticid, TP 18.  Pokyny pro bezpečné 
zacházení (P): Pro profesionální 
uživatele je na vyžádání k dispozici 
bezpečnostní list. P102 Uchovávejte 
mimo dosah dětí. P261 Zamezte 
vdechování prachu. P270 Při používání 
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani 
nekuřte. P312 Necítíte-li se dobře, 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním 
oprávněné osobě.
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ného prostoru. Přípravek lze aplikovat 
v přítomnosti chovaných zvířat.
Aplikace postřikem: 
Zřeďte 300 g přípravku MUSCID 
UNIVERSAL v 2,5 l vody a v rozstřikovači 
dobře protřepejte. Aplikujte na 33 m2 
ploch, na kterých se zdržují mouchy, 
tj. kolem okenních a dveřních rámů, 
stěn atd.
V obou případech musí být přípravek 
aplikován na místa mimo dosah zvířat
Pokyny pro první pomoc:
Při nadýchání vyvést postiženého na 
čerstvý vzduch. Při styku s kůží sundat 
znečištěný oděv a obuv. Zasažené 
místo důkladně omýt vodou a mýdlem 
a opláchnout vodou. Při zasažení očí 
vyplachovat široce otevřené oči prou-
dem tekoucí vlažné vody několik minut. 
Při požití v případě výskytu symptomů 
nebo příznaků konzultovat s lékařem 
nebo kontkatujte Toxikologické infor-
mační středisko (TIS), Klinika nemocí 
z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 

Návod na použití a dávkování:
MUSCID UNIVERSAL je bez zápachu a 
jeho použití je velmi snadné. MUSCID 
UNIVERSAL má trojitý atrakční účinek 
díky kombinaci dvou různých potrav-
ních atraktantů a pohlavního feromonu, 
zajišťuje dlouhotrvající ochranu chov-
ných zařízení. Účinná látka acetamiprid 
je aktivní složkou nové generace ze 
skupiny neonikotinoidů. Působí při 
požití a kontaktu s centrální nervovou 
soustavou v postsynaptické části. Mou-
chy přestávají žrát a rychle hynou.

Aplikace natřením: 
Na ochranu 100 m2 (povrchové plochy): 
smíchejte 300 g přípravku MUSCID 
UNIVERSAL s 200 ml vody. Vzniklou 
pastu naneste štětcem na povrchy, kde 
se zdržují mouchy, tj. kolem okenních a 
dveřních rámů, stěn atd. Takto vytvořte 
25 – 35 návnadových míst o rozměrech 
cca 20x20 cm v závislosti na typu 
ošetřovaného povrchu a uspořádání da-
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