
 

Peststop® B Dýmové tablety 
 

Charakteristika 
Přípravek Peststop® B Dýmové tablety má podobu tablet, které po zapálení uvolňují insekticidní dým a 
jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách budov, zejména proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři). 
Dým přípravku má vypuzovací účinek i určitou reziduální účinnost proti lezoucímu hmyzu (štěnice, rusi, 
švábi, blechy, mravenci).  Proti lezoucímu hmyzu lze tento přípravek použít po aplikaci reziduálního 
postřiku za účelem jeho vypuzení z úkrytů. 
 
Přípravek je určen k profesionálnímu použití 
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18 
 
Účinná látky: 0,13 g/kg (1,3 %) cypermethrin  
(přípravek také obsahuje: chlorečnan draselný a chlorid amonný) 
  
Číslo povolení: Oznámeno dle Zákona č.120/2002 Sb. pod zn. 15873/2008-SOZ-33.7.1-6. 5. 08 
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. j. 56/2008 Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 

Mechanismus účinnosti: 
Účinnou látkou přípravku Peststop® B Dýmové tablety je cypermethrin, který patří mezi syntetické 
pyretroidy. Na nervovou soustavu hmyzu má rychlou účinnost. Účinkuje ve formě dýmu i kontaktně. 

Upozornění: 
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Kouř nevdechujte. Při 
práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Pro ryby a ostatní vodní živočichy jedovatý. Používejte dle 
návodu. Nepoužívejte ve volné přírodě. Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování. Doutnající 
tabletu lze uhasit pěnou. 
 
 

Výstražné symboly: 

                                                                                                                          
                                                                                 
                                Varování 
 
 

Označení rizik  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 



H335 Může působit podráždění dýchacích cest.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
EUH401 Aby se zabránilo rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, používejte v souladu s návodem k 
použití. 

Preventivní opatření 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít   
P308 + P311 Při expozici nebo podezření na ni: Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad 

Návod na použití:  

Dávkování:  
Létající hmyz (mouchy, komáři): 1 tableta na každých 50 m3 prostoru.  
Lezoucí hmyz (rusi, švábi, blechy, mravenci): 1 tableta na každých 25 m3 prostoru. 

Způsob aplikace: 
Zavřete všechna okna a vypněte ventilaci. Přikryjte kovové předměty, oděvy, lůžka a postele. Odstraňte 
všechna domácí zvířata, dobře zakryjte potraviny, nápoje, krmiva a všechno náčiní a předměty, které 
s potravinami, nápoji, nebo krmivy přicházejí do styku.  
 
Tablety nevyndávejte z plastových obalů. Položte potřebný počet tablet na nehořlavé podložky z kovu 
nebo keramiky, rozmístěné pravidelně v prostoru na místa, ze kterých se bude kouř volně šířit do 
prostoru. Tablety postupně zapalte, nejdříve na místech od vchodu nejvzdálenějších. Tablety pomalu 
doutnají bez tvorby plamene. Při zapalování ustupujte ke vchodu a po zapálení poslední tablety ošetřený 
prostor opusťte. Vchodové dveře dobře zavřete. Po 4 hodinové expozici ošetřený prostor důkladně 
vyvětrejte, nejlépe průvanem. Větrání by mělo trvat nejméně 1 hodinu. 
 
Při kombinaci přípravku Peststop® B Dýmové tablety s postřikem proveďte nejdříve postřik obvyklým 
způsobem. Po jeho zaschnutí použijte tablety výše uvedeným způsobem. Dým vypudí hmyz z úkrytů, 
čímž se zvýší účinnost postřiku. 

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:  5 tablet v krabičce.   
 
Výrobce: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 
                  
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 
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