
12x35gr

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

Insekticídna nástraha vo forme gélu na priame použitie proti rusovi domovému 
(Blattella germanica), švábovi obyčajnému (Blatta orientalis), švábovi 
hnedopásavému (Supella longipalpa) a švábovi americkému (Periplaneta 
amaricana) a ich nymfám. 

Účinná látka:  Imidacloprid  21,50 g/kg 

Vzhľad prípravku: gél bielej až béžovej farby

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené  pod zn: bio/778/D/13/5/CCHLP

Upozornenie: PRED POUŽÍVANÍM SI PREČÍTAJTE ETIKETU.

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže 
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 
zložke životného prostredia.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a 
krmív pre zvieratá.
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S24/25  Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S37 Noste vhodné rukavice.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to 
možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S60: Tento materiál a jeho obaly  musia byť 
zlikvidované ako nebezpečný odpad.
S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia: 
Po použití prípravku Imidasect a pred jedlom si umyte ruky mydlom a vodou. 
Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravín 
Neaplikujte gél na plochy, kde sú nebalené potraviny uložené, upravované 
alebo konzumované.
Neaplikujte nástrahu do blízkosti potravín, jedálenských príborov a riadu ani na 
plochy, s ktorými prichádzajú potraviny do kontaktu.
Chráňte potraviny, kuchynské potreby a príbory pred kontamináciou počas 
použitia. 
Neaplikujte gél na miesta prístupné deťom a domácim zvieratám. 
Toxický pre ryby. 
Neznečisťuje vodné nádrže, vodné toky alebo kanalizáciu prípravkom alebo 
jeho obalom. 
Dodržujte odporúčané dávkovanie a všetky podmienky v ňom odporúčané. 
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku ak je v originálnom obale a používaný 
odporúčaným spôsobom.

PRÍPRAVOK JE URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Dodržujte pokyny, aby ste sa vyvarovali ohrozenia zdravia ľudí a poškodenia 
životného prostredia.

Dodržujte presne návod na použitie, bezpečnostné opatrenia a odporúčané 
dávkovanie a všetky podmienky bezpečného používania. Prípravok používajte iba 
na účely, pre ktoré je určený.
Pri používaní tohto prípravku by mali byť dodržiavané všetky pravidlá bezpečnosti 
práce, za ktorú máte plnú zodpovednosť, s ohľadom na všetky faktory a 
podmienky, za ktorých je prípravok aplikovaný. Výrobca zodpovedá za kvalitu a 
účinnosť  prípravku  len v prípade, že bol predaný v originálnom balení, 
skladovaný a používaný odporúčaným spôsobom.

Spôsob účinku 
Imidacloprid, účinná látka prípravku Imidasect patrí medzi neonicotinoidy, sa 
viaže na neuróny hmyzu. Táto väzba pôsobí narušenie prenosu nervových 
impulzov, čo je pre hmyz smrteľné. Rusi a šváby sú lákaní potravinovými 
atraktantmi obsiahnutými v géle. Gél pôsobí požieraním aj kontaktne na dospelé 
jedince i nymfy. K úhynu dochádza počas 10 dní. Hynú aj rusi a šváby požierajúci v 
úkrytoch trus jedincov, ktorí mimo úkryt gél požili. Gél aplikovaný za normálnych 
podmienok zostáva pre švábov a rusov aktívnou a účinnou návnadou po dobu 2 
mesiacov.

Návod na použitie: 
Pred aplikáciou prípravku Imidasect odstráňte, pokiaľ možno, všetky prirodzené 
zdroje potravy rusov a švábov z ošetrovaného priestoru, vrátane odpadkov. 
Prípravok aplikujte na všetky miesta, kde je teplota nižšia ako 50ºC, kde sa rusi a 
švábi ukrývajú a vyhľadávajú potravu a vodu, tj. do rohov miestností, do prasklín, 
dutín a škár, rozvodov klimatizacie, pod lišty podlahy, pod prístroje, pod rozvody 
vody a pod. Pri kontrolách gél podľa potreby dopĺňajte. Gél môže byť do 
prostredia aplikovaný, bez nutnosti prerušenia akejkoľvek činnosti a aktivity.

Imidasect môže byť používaný vo vnútri budov všetkých typov, v bytoch, 
reštauráciách, kuchyniach verejného stravovania, potravinárskych výrobniach a 
prevádzkach, hoteloch, školách, zdravotníckych zariadeniach, v  dopravných 
prostriedkoch, skladoch, v priemyselných objektoch a pod.

Aplikačné dávky:

Poznámka: 1 kvapka o hmotnosti 0,1 g má priemer 5 mm

Neaplikujte nástrahu na miesta často čistené, kde môže byť zničená alebo 
odstránená
Neaplikujte nástrahu na miesta obmývaná vodou, ktorá môže nástrahu zničiť.

Neaplikujte nástrahu na plochy ošetrené insekticidnym postrekom 
Aplikovanú nástrahu nepostrekujte žiadnymi insekticídy.
Nástraha môže spôsobiť odfarbenie textilu.

Prvá pomoc 
Všeobecné odporúčania: Postihnutého vyneste z nebezpečného priestoru. Ak je 
pravdepodobné, že pacient stratí vedomie, prepravujte ho k lekárovi v stabilizova-
nej polohe na boku. 
Odstráňte ihneď prípravkom kontaminované alebo nasiaknuté oblečenie. 
Pri zasiahnutí kože: Ihneď umyte zasiahnuté miesto mydlom a veľkým množstvom 
vody. 
Pri zasiahnutí očí: Pri zasiahnutí očí vymyte dôkladne vodou. Vyhľadajte lekárske 
ošetrenie. 
Pri náhodnom prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. 
Vyhľadajte ihneď lekárske ošetrenie.

Dôležitá informácia: 
Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným Toxikologic-
kým informačným centrom, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: 421 254 774 166  
Fax: 421 254 774 605
Mobil: 421 911 166 066 
e-mail: ntic@ntic.sk 

Skladovanie 
Skladujte v originálnych obaloch v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, 
mimo dosahu detí a domácich zvierat, oddelene od potravín, nápojov, krmív, 
liekov a chemických látok. Nevystavujte priamemu slnečnému svitu a teplotám 
vyšším ako 40º C. Chráňte pred mrazom.

Odstraňovanie obalov a zvyškov prípravku 
Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte ani po vypláchnutí

Balenie: 12 kazety s 35 g nástrahy v kartónovej krabici

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

Výrobca:
ShardaEurope b.v.b.a. 
Jozef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek 
Belgium

Dovozca do SR: 

NEBEZPEČNÝ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

DRUH HMYZU MIERNY STUPEŇ 
ZAMORENIA

SILNÝ STUPEŇ 
ZAMORENIA

Rus domový
Šváb hnedopásavý

1 kvapka o hmotnosti 
0.1 g/m2

2 kvapky o hmotnosti 
0,1 g/m2

Šváb obyčajný
Šváb americký

2 kvapky o hmotnosti 
0,1 g/m2

3  kvapky o hmotnosti 
0,1 g/m2


