
 

 

 

Maxforce Prime 

 

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a rusů. 

 

Účinná látka: imidakloprid (ES 428-040-8)          22,17 g/ kg 

 

Přípravek obsahuje následující nebezpečné látky: imidakloprid a směs izothiazolonů  

 

           
Varování 

  

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 

množstvím vody a mýdlem. Odborné ošetření (viz údaje na tomto štítku). Při podráždění kůže nebo vyrážce: 

Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

Uniklý produkt seberte.  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

Výrobce: Bayer  S.A.S., 16, Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie 

Držitel povolení: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel.: 00420 266101111 

Číslo povolení:  CZ-0011482-0000 

Hmotnost:  4 x 30 g (PP tuby) 

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu 

 

Povolené použití 

Přípravek je určen k vnitřnímu použití v průmyslových, obchodních i soukromých objektech (v domácnostech a 

dalších prostorech) a dále ve veřejných objektech jako jsou nemocnice, školy apod. k ochraně proti švábům a 

rusům (šváb obecný, rus domácí, šváb americký a šváb hnědopruhý) a to proti dospělcům i nymfám. Přípravek 

se aplikuje ve formě kapek případně tenkých pásků vhodným aplikátorem na skrytá místa, jako jsou spáry a 

praskliny ve zdech, rohy místností, za ledničkami, za kuchyňskými linkami, v zásuvkách stolů apod., kde se 

nacházejí úkryty švábovitých. Místa aplikace by neměla být intenzivně osvětlena. 

Upozornění: Pokud je přípravek použit v objektech, kde se chovají laboratorní nebo exotická zvířata, je 

nebezpečí druhotné otravy v případě, že tato zvířata přijímají uhynulý hmyz jako potravu. 

 

Dávkování 

Aplikační dávka se určí podle  druhu hmyzu a intenzity výskytu. Jedna kapka (přibližně o průměru 7 mm) = 0,1g  

Alternativně je možno  tuto dávku aplikovat ve formě tenkého pásku. 

 

Druh hmyzu  Aplikační dávka dle intenzity výskytu*/ m2 

ošetřované plochy  

 Nízký výskyt Vysoký výskyt 

Rus domácí, Šváb hnědopruhý 0,1g 2 x 0,1 g 

Šváb obecný, Šváb americký 2 x 0,1 g 3 x 0,1 g 

* nízké zamoření – hmyz není vidět během dne, vysoké zamoření – hmyz je běžně vidět za dne 

Maximální dávka je 3 x 0,1 g/ m2, maximální počet aplikací  3 – 11 krát za rok v jednom objektu. 

Maximální celková dávka: 60 x 0,1 g  (tj. 6 g nástrahy)  v domácnostech a 270 x 0,1 g  (tj. 27.0 g nástrahy)  ve 

větších objektech by neměla být překročena.  

Pokud je třeba použít vyšší dávku, měla by být aplikace provedena do nástrahových krabiček. 

Vyloženou nástrahu je nutno následně kontrolovat a případně doplnit podle potřeby (pokud byla zcela 

spotřebován nebo na místa, která nebyla ošetřena).  První účinky přípravku jsou viditelné do 24 hodin po 

aplikaci a doba působení je min. 3 měsíce. 

Přípravek není možné aplikovat na plochy ošetřené postřikem nebo postřik aplikovat na nástrahu. Pachy 

z chemických látek nástrahu znehodnotí. 

Po skončení práce je třeba prázdné tuby bezpečně odstranit.  Jestliže není tuba zcela prázdná, vyjměte ji z 

aplikátoru, uzavřete krytkou a skladujte ji stejně jako nové tuby.  

 



 

 

 

Opatření ke zmírnění rizika 

Při práci používejte ochranný pracovní oděv (typ 4), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm) a ochranné brýle 

(ČSN EN 166 – oblast použití 5).  
Používat pouze jako insekticid profesionálními pracovníky. Neaplikujte přímo na místa, kde se manipuluje s 

potravinami. Aplikujte na místa, která jsou mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu dětí a zvířat s 

nástrahou. Umyjte si ruce a nezakrytou pokožku před jídlem a po skončení práce. Přípravek a jeho obal musí být 

odstraněny bezpečným způsobem. Pouze pro vnitřní použití. Nebezpečný pro včely. Neodhazujte nepoužitý 

produkt na zem, do vody, do odpadů nebo kanalizace. Před použitím si přečtěte etiketu přípravku a 

dodržujte uvedené pokyny. Neaplikujte na místa, která se pravidelně vytírají. Případné zbytky již ztvrdlé 

nástrahy odstraňte pomocí houbičky nebo vlhkého hadříku. Tyto zbytky i použitý materiál (houbička, hadřík) 

musí být bezpečně likvidovány jako nebezpečný odpad.  

Nepoužívejte v místech, kde je nebo se předpokládá resistence k použité účinné látce. Informujte držitele 

registrace, jestliže je zásah neúčinný.  

V případě opětovného výskytu opakujte aplikaci dle potřeby, ale nesmí dojít k překročení max. počtu aplikací za 

rok.  

Před aplikací odstraňte dle možností jiné zdroje potravy pro hmyz (odpad, zbytky jídla apod.), aby byl přípravek 

lépe přijímán. Nepokládejte nástrahu na porézní povrchy. Neaplikujte na místa vystavená přímému slunci, nebo 

teplu (radiátory). Nepoužívejte přípravek trvale. Používejte alternativní přípravky s jinou účinnou látkou a jiným 

způsobem účinku. Používejte integrovaný způsob ochrany (kombinace chemických a fyzikálních způsobů) 

a další preventivní opatření dle specifických místních podmínek. 

Používejte v krytých, hůře dostupných prostorách, mimo vlhká, mokrá a prašná místa, jako jsou trhliny a 

štěrbiny.  

 

Pokyny pro první pomoc  

Všeobecné  informace 

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte 

kontaminovaný oděv a bezpečně jej zlikvidujte. 

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte toxikologické informační středisko. (tel.: 224 919 293 nebo 224 

915 402). Při výskytu příznaků nebo požití velkého množství vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Nepodávejte 

nic pít a nevyvolávejte zvracení. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a vyhledejte 

ihned lékařskou pomoc. Poskytněte lékaři informace z etikety přípravku. Neponechávejte postiženého bez 

dozoru.  

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a boty. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Pokožku omyjte mýdlem a vodou. Při přetrvávajícím podráždění pokožky nebo vyrážce vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

Při vniknutí do očí: Vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte 

kontaktní čočky, pokud jsou používány.  

 

Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku  

Skladujte v originálním obalu v chladném, suchém a dobře větraném skladu. Chraňte před mrazem a světlem.  

Skladujte odděleně od potravin, léků, krmiv a chemických látek. Nevystavujte teplotám nad 40oC.  

Skladovací doba je 24 měsíců. 

 

Odstraňování obalů a případných zbytků přípravku 

Prázdné obaly po znehodnocení a případné zbytky nepoužitého přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění.  

Obaly opětovně nepoužívejte. 

 

 


