
EFFECT RODENT PARAFÍNOVÉ BLOKY 

Rodenticid 

 
 

Parafínové bloky »Effect rodent« sú najvhodnejšie,s najlákavejšou návnadou na myši a potkany 
v priestoroch, v ktorých je vyššia vlhkosť napr. v kanalizácii, vlhkých skladoch a pivniciach atď., pretože 
im parafín zabezpečuje odolnosť voči vlhkosti. Bloky pozostávajú zo živín, ktoré majú hlodavce 
najradšej, ich ostré hrany ich ešte dodatočne prilákajú k ohlodávaniu. Použitie návnady je výnimočne 
účinné a jednoduché. Pôsobiť začne ihneď po požití, avšak k úhynu dôjde až po niekoľkých dňoch. Úhyn 
jednotlivých jedincov nevyvoláva odpor voči návnade u živých hlodavcov. Pre účinné pôsobenie 
postačuje požitie jedného bloku.   
 
ÚČINNOSŤ: Difenacoum zabraňuje tvorbe protrombínu v krvi, čo spôsobuje vnútorné a vonkajšie 
krvácanie a úhyn hlodavca. Myši a potkany, ktoré sa otrávia, hoci aj jedinou dávkou, dostanú pocit 
dusenia a snažia sa dostať k otvorenému priestoru. Akcia deratizácie parafínovými blokmi »Effect 
Rodent« (difenacoum) trvá 10 až 15 dní.  
 
POUŽITIE: Effect rodent parafínové bloky sa používajú ako rodenticid v skladoch s poľnohospodárskou 
prevádzkou  (v ktorých sa nenachádza nebalený tovar),  na farmách a skladoch potravín na ničenie myší 
a potkanov: 
 
• myš domová (Mus musculus) v množstve 30 g blokov umiestnené na kôpkach po 2-5 m (v prípade 

menšej populácie myší možno kôpku rozdeliť) na zakrytých miestach, v blízkosti hniezda alebo miest 
výskytu. 

• čierny potkan (Rattus rattus) a hnedý potkan (Rattus norvegicus)  v množstve od 180 g umiestnené 
na kôpkach po 5-10 m (v prípade menšej populácie možno kôpku rozdeliť) na zakrytých miestach, 
v blízkosti hniezda alebo miest výskytu.   

 
Difenacoum parafínové bloky sa umiestňujú v miestach výskytu myší a potkanov, v miestach, na ktorých 
sa zdržiavajú iné zvieratá a ľudia, treba návnady zakryť. Použitú návnadu je potrebné vymeniť 
a zabezpečiť, aby bola k dispozícii hlodavcom minimálne 15 dní u myší a 10 dní u potkanov, alebo kým 
myši a potkany úplne nezmiznú. Uhynuté zvieratá odstrániť. Po použití je potrebné zabrániť znečisteniu 
vody, preto sa návnady používajú minimálne v 20 m vzdialenosti od vody.   
 
Skladovanie prípravku : prípravok sa skladuje v pôvodných neporušených obaloch na bezpečnom 
mieste oddelene od potravín, krmív, hnojív a rôznych aromatických látok vrátane pesticídov, aby 
nástrahy neprebrali zápach, čím by mohli stratiť svoju atraktivitu pre hlodavce. Nástrahy chráňte pred 
priamym slnečným svetlom a vlhkom. Skladujte pri teplote 5-30 °C . 
Likvidácia obalov : prázdne obaly pred likvidáciou znehodnoťte, a potom likvidujte v komunálnom 
odpade. 
Bezpečnostné opatrenie : pri práci s nástrahou používajte ochranný odev a gumové rukavice a 
topánky. Pri práci nie je dovolené jesť,piť ani fajčiť.Po práci a pred jedlom sa dôkladne umyte teplou 
vodou a mydlom. 
Príznaky otravy : krátko po použití nevoľnosť a zvracanie.Po niekoľkých hodinách až dňoch krvácanie 
do pokožky a slizníc,tvorba modrín,močenie krvi,krvavá stolica,krvácanie z nosu a ďasien. 
Prvá pomoc: 
Po požití prípravku: vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0.3 l vlažnej vody a nevyvolávajte 
zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri zasiahnutí pokožky: odstránit zasiahnutý odev, dôkladne sa umyť tekúcou vodou a mydlom. 
Pri zasiahnutí očí: vyplachovač prúdom tekúcej čistej vody po dobu 5 minút. 
Pri nadýchaní sa prachu: prerušiť prácu s informáciou o poskytnutej prvej pomoci. Antidotom proti 
pôsobeniu je vitamín K. Jeho dávku určí vždy lekár. Liečbu postihnutého je možné 
konzultovať s toxikologickým informačným strediskom: Limbová 5,833 05 Bratislava, 
tel.:00421 2 54 77 41 66,fax:00421 2 54 77 46 05   
   
VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH NEVOĽNOSTI PRI PRÁCI VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC 
A UKÁŽTE TENTO TEXT ALEBO BEZPE ČNOSTNÚ KARTU.   
 



PROTIJED:  vitamín K1. 
 
 
DRUH POUŽITIA: na všeobecné a profesionálne použitie 
 
 
ZLOŽENIE: difenacoum …………0,05 g/kg  
CAS č.: 56073-07-5 
IUPAC:  -(3,1,1'-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthalenyl)-4-hydroxy-1(2h)-benzopyran-2-one 
 

Upozornenie: 

S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.  

S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.  
S36/37 – Noste vhodný ochranný odev a rukavice.   
S46 – V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  
S61 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Dodržiavajte špeciálne inštrukcie, kartu 
bezpečnostných údajov.  
 
Forma prípravku: Hotová návnada (RB) 
 
Dátum spotreby a č. šarže sú uvedené na obale. 
 
Výrobca: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150, fax.: +386 1 7558 155, 

www.unichem.si, Slovinsko, EU 
 
Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 257 326 556, e-mail: 

unichem_agro_cz@volny.cz   
 
 
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD! 
 

OBSAH: 10 kg 

HMOTNOSŤ JEDNÉHO BLOKU: cca 100 gramov  

 
 
 

 

 
 

 
 


