
PROTECT ® extrudovaná kostka s ochranou bitrex 20g/50g® ochranná 
známka Bábolna Bio . 
 
požerová nástraha na hubení hlodavců ve formě extrudované kostky , 
s ochrannou látkou Bitrex proti náhodnému požiti 
Složení: 0,005% bromadiolon (EC249-205-9); Bitrex  0,002%,  
Upozornění: Jed na hlodavce ! Obsahuje jedovatý antikoagulant bromadiolon ! 
Pokyny pro bezpečné zacházení : (S-věty) 
S 2
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima 

 Uchovávejte momo dosah dětí  

Pro profesionální použití:  
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice  
„Nepokládejte na místa v dosahu domácích, hospodářských , anebo volně žijících zvířat!“  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
Návod k použití: 
Extrudované nástrahy jsou dlouhodobě odolné vůči povětrnostním podmínkám.Vynikají podporou 
hlodání pro 
hlodavce, čímž jsou pro ně vysoce atraktivní. Lehce kontrolovatelný požer, s možností kotvení, 
doporučené 
v HACCP. Velmi dobrý výběr ze strany hlodavců a doporučujeme do prostředí s možností 
alternativního 
výběru potravy ze strany hlodavců. 
Po otevření balení, nástrahu rozložte na místa výskytu hlodavců, do nástrahových krmítek. 
Nástrahy pravidelně po sedmi až deseti dnech kontrolujte a když je pozorovaný odběr pravidelně 
doplňujte . Úhyn nastává po 3-4 dnech a celkové vyhubení hlodavců od velikosti prostoru a stupně 
zamoření můžete dosáhnout po dostatečném rozmístnění nástrahy po 2-3 týdnech . 
Bezpečnostní opatření: 
Při práci používejte pracovní oblek, ochranné rukavice a obuv. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte! 
První pomoc: 
Po nadýchaní - u postiženého zabezpečte pobyt na čistém vzduchu, klid, teplo. Přivolejte lékaře.  
Při náhodném požití - Po požití přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné 
vody a nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!  
Při kontaminaci očí - tyto vyplachovat proudem pitné vody po dobu 10 – 15 minut, pokud 
zarudnutí přetrvává zabezpečit vyšetření u očního lékaře . 
Při zasažení obleku a kontaminaci pokožky – oblek vysvléct a postižené místo umýt teplou 
vodou a mýdlem. Při otravě nebo podezření na otravu přivolejte lékaře a informujte ho o složení 
přípravku a poskytnuté první pomoci.  
Informace pro lékaře : protilátka K1 – vitamin /Konakion inj/ 
Skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamknutých a dobře 
větratelných skladech odděleně od potravin, nápojů , krmiv a hnojiv, léků, dezinfekčních prostředků 
a obalů od těchto látek 
Doba použití: do dvou let od data výroby uvedeném na etiketě. 
Likvidace obalů: Prázdné obaly , kartounové krabice spalte v příslušné spalovně. Uhynuté 
hlodavce posbírejte při použití ochranných rukavic do igelitového sáčku , spalte, nebo zakopejte 
hluboko do země na odlehlém místě,v dostatečné vzdálenosti mimo bydliště a mimo dosah dětí. 
Hmotnost balení: 8kg 
Výrobce: Bábolna Bio kft. Budapest Szállás u 6 
Držitel registrace: Bábolna Bio Slovensko, s.r.o. Exnárova 23 
98559 Vidiná  tel. :  0421-47 4331653 ,  e-mail :babolna@slovanet.sk 
Distribuce pro Českou republiku: SLOM, s.r.o. , Zálešná IV/ 1177,  Zlín  760 01 
Tel. 57 74311 28 , FAX : 57 721 87 01, e-mail slom@slom.cz 
Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 47/2007 Ústavu pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno. 
 


