
SVITIT ZMENŠENÉ NA 75%
velikost etikety po oříznutí bude 420 x 315 mm

NORAT G

P¤ÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVÁN A NENÍ NEBEZPEâN¯ PRO P¤EPRAVU.

Biocidní přípravek podle zákona č. 120/2002 Sb. pro profesionální použití i malospotřebitelský sektor 

 Rodenticidní pfiípravek 
Granulovaná rÛÏovû zbarvená 
poÏerová nástraha k hubení 
‰kodliv˘ch hlodavcÛ jako je potkan, 
krysa a my‰ domácí v uzavfien˘ch 
objektech nebo jejich tûsné blízkosti. 

SloSloÏÏeneníí::
Plus 99,995% atraktivní nástrahový materiál

3-(3-[4'-brom-1, 1'-bifenyl-4-yl]-1, 2, 3, 4-tetra-
hydro-1-naftalenyl)-4-hydroxybenzopyran-2-on

0,005% brodifacoum
ES číslo: 0259-980-5     CAS: 056073-10-0  

PPfiífiípravek obsahuje vysoce toxickpravek obsahuje vysoce toxick˘̆ antikoagulant brodifa antikoagulant brodifa--
coum coum 

a hoa hofifikkéé  ããinidlo, kterinidlo, kteréé p pÛÛsobsobíí jako chu jako chuÈÈovov˘̆ odpuzova odpuzovaãã pro  pro 
ããlovlovûûka.ka.

POZOR! 
OHROÎUJE ZDRAVÍ P¤I POÎITÍ A STYKU S POKOÎKOU

A SLIZNICEMI ! 
  NEVYKLÁDEJTE NA MÍSTA SNADNO DOSAÎITELNÁ PRO 

DOMÁCÍ ZVÍ¤ATA! 
P¤ÍPRAVEK NESMÍ B¯T POUÎIT VE VOLNÉ P¤ÍRODù! 

P¤ÍPRAVEK NESMÍ B¯T POUÎIT JINAK, NEÎ JAK JE UVEDENO 
V NÁVODU NA POUÎITÍ!

Registraãní ãíslo Ministerstva zdravotnictví: REG-3371-07-05-03/12565
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až 40°C.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo označení.
S 49 Uchovávejte  pouze v původním obalu.

OBSAH OBSAH 
ÚâÚâINNINNÉÉ  
LLÁÁTKY:TKY:

50 mg50 mg
brodifacoumubrodifacoumu

V 1 kgV 1 kg
PP¤Í¤ÍPRAVKUPRAVKU

Zákazník:TRANSCHEM
Výrobek: etiketa přední NORAT G 10kg
Rozměr: 420 x 315
Barvy: CMYK

2%       40%       80%     98%

Mechanismus úãinku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití sni-
žuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krévních cest a za-
sažený organismus hyne vnitřním vykrvácením.Na hlodavce
působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má 
i kumulativní účinky. NORAT G je hlodavci velmi dobře při-
jímán.Úhyn nastává mezi 3-10 dnem po přijetí letální dávky
a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání ná-
strah plýtváním.

Návod na pouÏití:
Nástrahy se vykládají na místa největšího výskytu hlo-
davců do děr, nor a skrýší podél stezek a jiná místa nejvíce
navštěvovaná hlodavci.Mimo takto přirozeně chráněná místa
se musí používat jedové staničky (např. uzavřené bedničky
s vhodnými otvory, drenážní trubky apod.), do kterých vklá-
dáme nástrahy tak, aby byl zamezen styk nástrahy s necí-
lovými organismy (domácí zvířata, volně žijící živočichové,
nepovolané osoby, zejména děti). Zásada je, Ïe velké
mnoÏství mal˘ch nástrah je nejekonomiãtûj‰í for-
mou zásahu. V případě deratizační akce v městských
aglomeracích je nutné před akcí provést důkladnou očistu
areálu ve smyslu odstranění volně dostupných potravino-
vých zdrojů.Ošetřené areály se označí výstražnými nápisy.
Nástrahy doplňujeme vždy za 8-10 dnů, a to tak dlouho,
pokud trvá odběr.Po ukončení akce je nutné odstranit zbytky
nástrah. Zbytky se zpětně použijí ke kladení nástrah. Uhy-
nulá zvířata se zakopají na vyhraženém místě.

Dávkování:

Likvidace potkanÛ a krys:
20-80 g nástrahy na 100 m2 (tj. 10-15 granulí)

Likvidace my‰i domácí:
5-25 g nástrahy na 100 m2 (tj. 3-5 granulí)

Bezpeãnostní opatfiení:
Při práci s rodenticidem NORAT G není dovoleno jíst, pít
a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné
pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a ko-
žené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení
práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Pfiíznaky otravy a první pomoc:
Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách
až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, 
močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:
Při náhodném požití - vypít 0,5 litru vlažné vody s 10 table-
tami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení,
nejdéle do 10 minut.
Při zasažení očí prachem - vymývat 5-10 minut proudem
čisté tekoucí vody.
Při zasažení pokožky - důkladně omýt postižené místo 
vodou a mýdlem.
Při nadýchání prachu - přerušit práci s nástrahou, opus-
tit zamořený prostor, nepohybovat se.

P¤ÍPRAVEK OBSAHUJE HO¤KÉ âINIDLO, KTERÉ 
PÒSOBÍ JAKO CHUËOV¯ ODPUZOVAâ PRO âLOVùKA

SVITIT ZMENŠENÉ NA 75%
velikost etikety po oříznutí bude 420 x 315 mm

NNoorraatt  GG lze pouÏívat v potravináfisk˘ch provo-
zech na základû vyjádfiení Ústavu pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátÛ a léãiv,
Brno ze dne 9/1/2004 pod ãíslem 1/04.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s infor-
mací o poskytnuté první pomoci.
ANTIDOTEM proti působení brodifacoumu je vitamin 
K1-KANAVIT. Jeho dávku určí lékař.
Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem:
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
E-mail: tis@mbox.cesnet.cz

Skladování pfiípravku:
NORAT G se skladuje na bezpečném místě v původních
obalech, v uzamykatelných skladištích odděleně od potra-
vin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro
skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve
skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na
hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním svět-
lem a vlhkem. Skladujte při teplotě +5 až 40 °C.

Přípravek je hořlavý.Eventuální požár se likviduje hasební
pěnou, práškem, eventuelně pískem nebo zeminou.
Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování
pro ochlazení materiálu v blízkosti požáru a pouze za před-
pokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná
hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do
okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné ka-
nalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových
vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

DÛleÏité upozornûní:
Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, ne-
boť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo
zplodin.

Likvidace obalÛ:
Prázdné obaly se likvidují spálením na vyhrazeném místě.
Popel se přikryje zeminou na takovém místě, aby nedo-
šlo ke kontaminaci povrchových a spodních vod.

Doba pouÏitelnosti:
minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způ-
sobu skladování.

Registrant:
TransChem s.r.o.,
Pod Strašnickou vinicí 12, 
100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 063, 602 219 959
Fax: 274 783 078

V˘robce:
AGROCHEMA družstvo Studenec,
675 02 Koněšín, okres Třebíč

âíslo v˘robní ‰arÏe: uvedeno na obalu
Datum v˘roby: uvedeno na obalu
Norat je registrovanou ochrannou známkou firmy 
TransChem Professional B.V., Holandsko.

Norat G je schválen pod HEM 381-24.2.00/8197
Etiketa Norat G - 2005-03-06

Bezpeãnostní list k pfiípravku je k dispozici u registranta, v˘robce
nebo distributora.


