
Ratzia
Rodenticidní návnada ve 

formě pasty v sáčcích na hubení 

potkanů a myší v interiéru 

a exteriéru kolem budov

pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu. Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné,

že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného rodenticidu, pokud je k dispozici, případně silnějšího 

antikoagulačního rodenticidu.Ratzia Bag B 25 je rodenticidní přípravek na bázi účinné látky Brodifacoum, ve formě nástrahy k použití

pouze v deratizačních staničkách, určen k hubení myši domácí a potkana obecného v interiéru a exteriéru

kolem budov, profesionálními uživateli a širokou veřejností. Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení 

hlodavců do 35 dnů.

Návod k použití :

Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti). Před položením nástrahy proveďte

průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou

příčinu a rozsah zamoření. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo

potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to

populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.

Deratizační staničky umístěte a připevněte k zemi nebo k jiným konstrukcím, v bezprostřední blízkosti míst, 

kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). 

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Deratizační 

staničky označte tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány. 

Při použití ve veřejných prostorách, označte ošetřené plochy po dobu deratizace a umístěte upozornění 

vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první 

pomoci v případě otravy. Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout. 

Mezi jednotlivými použitími neomývejte deratizační staničky vodou. Umístěte přípravek mimo dosah dětí, 

ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat. Neumísťujte přípravek v blízkosti 

potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Na konci období 

deratizace odstraňte zbývající nástrahu, deratizační staničky a pasti.

Dodatečná informace pro profesionální uživatele :

Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požírání nástrah a nezaznamenáte žádný 

APLIKAČNÍ DÁVKA : Myš domácí v interiéru : 20 g až 40 g / deratizační staničku / 5 metrů. 

Potkan obecný v interiéru : 100 g až 200 g / deratizační staničku / 5 metrů. 
Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov : myš domácí : 20 až 40 g / deratizační staničku; 

potkan obecný: 100 g až  200 g / deratizační staničku / 5 metrů.

®

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY :H373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů (krev).
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni : 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle 
národních předpisů o likvidaci odpadu.Účinná látka : 0,025 g/kg Brodifacoum.  Další obsažené látky : barvivo, hořké látky    

Číslo povolení : CZ-0019697-0000   UFI : H520-U02H-A009-CSK9

VAROVÁNÍ

Obsah : 500 g

ZDE 

ODLEPIT

Bag B 25
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.Doba použitelnosti : 2 roky od data výroby.Držitel povolení :
Detia Freyberg GmbH

Obsahuje rodenticidní pastu dávkovanou v drobny ́ch sáčcích o hmotnosti 20g.

CZ

Distribuce a balení pro ČR : Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, 

Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de
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Upozornění vzhledem ke specifickým použitím přípravku :

Deratizační staničky je nutno kontrolovat s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za 

účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Myš domácí v interiéru :

Kontrolujte jednou za 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně.

Potkan obecný v interiéru :

Kontrolujte nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně.

Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov :

Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). 

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Kontrolujte u myší – nejméně každé 2 až 3 dny, u krys a potkanů –

nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla

poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Údaje o preventivních opatřeních během používání :

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice. 

Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, v průběhu deratizace v častých intervalech (např. nejméně dvakrát týdně) vyhledávejte 

a odstraňujte uhynulé hlodavce. Uhynulá těla hlodavců musí být neškodně odstraněna zahrabáním na určeném místě nebo 

spálením na základě povolení Státní veterinární správy. Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu 

zamoření a účinnosti deratizace. Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stálé nástrahy (např. k prevenci zamoření 

hlodavci nebo k odhalení aktivity hlodavců.

Přípravek v balení určeném pro profesionální uživatele nesmí být dodáván široké veřejnosti !

Skladování : Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem.

Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.
Odstraňování přípravku a jeho obalu :Na konci deratizace zlikvidujte nespotřebovanou nástrahu i obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě. Evropský katalog odpadů : 

20 01 21* Pesticidy, 07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky.ÚDAJE O PRAVDĚPODOBNÝCH PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VEDLEJŠÍCH ÚČINCÍCH :

Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení 

z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.

Antidotum : Vitamin K1 podávaný pouze zdravotnickými / veterinárními pracovníky.
Pokyny pro první pomoc :Při zasažení kůže omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.
Při zasažení očí vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut.

Při požití vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku. V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

LÉKAŘSKÁ POMOC :
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko :

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích :
+420224919293 nebo +420224915402
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