
DERALAN   směs 
 

Rodenticid ve formě směsi granulí a mořeného zrna 

Deralan G : REG -33. 7.  – 18.1.07. / 2336 

Deralan Z : REG -33.7. – 18.1.07. / 2336 

 

Nástraha na ničení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš domácí) v uzavřených prostorách. 

 

Složení: 100g přípravku obsahuje : 

Bromadiolon 50 mg.l
1
,  tj. 0,005 %  ( EC 249-205-9 ) 

Kukuřičný a pšeničný šrot, rybí moučka, pšeničné zrno, aromatické látky  99,995 %    

 

Upozornění 

JED NA HLODAVCE! 

CHRAŇTĚ PŘED DĚTMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI A ZVÍŘATY! 

Pro hospodářské, domácí a volně žijící zvířata nebezpečný! 

Pro ryby a ostatní vodní živočichy mimořádně jedovatý! 

Uložte mimo dosah zvířat! 

POUŽÍVAT  PODLE  NÁVODU! 

Mechanismus účinku 

Snížení srážlivosti krve zamezením tvorby protrombínu. 

Vlastnosti 

Bromadiolon je hydroxykumarínový derivát druhé generace s antikoagulačním účinkem proti 

všem druhům hlodavců, včetně těch, které jsou rezistentní proti jiným rodenticidům. Působí na 

hlodavce smrtelně už po jednorázovém požití nástrahy. Deralan je hlodavci velmi dobře 

přijímaný.  

 

Návod na použití 

- potkan a krysa: Důležité je umístění nástrah na místa trvale navštěvované hlodavci. Nástrahy 

klaďte v uzavřených sáčcích do jedových staniček nebo na podesty v kanalizační síti. Položené 

množství nástrah - hustota rozmístění těchto nástrah záleží na velikosti populace v daném 

objektu.  

- myš domácí: nástrahy klaďte do míst výskytu hlodavců. Vzhledem k tomu, že myši mají 

poměrně malý akční rádius, je potřebné instalovat jedové staničky s nástrahou dle velikosti 

populace hlodavců ve vzdálenostech 2 m až 10 m od sebe. Otrávení hlodavci hynou za 3 až 10 

dní podle množství požité latentní dávky. 

 

Bezpečnostní opatření  

Při kladení nástrah nejezte, nepijte, nekuřte! Používejte pracovní rukavice. Nástrahy klaďte na 

místa tak, aby byly nedosažitelné pro domácí a hospodářské zvířata. Chraňte před dětmi. 

S věty: 

S2    Uchovávejte mimo dosah dětí 

S13  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S20/21 nejezte, nepijte a nekuřte při používaní 

S35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem 

S36/37/39 Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít 



S45  V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře,  okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jestli 

je to možné, ukažte toto označení) 

 

První pomoc  

Po požití přípravku vypláchněte důkladně ústa vodou, vypijte 0,3 litru vlažné vody nevyvolávejte 

zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! po kontaminaci očí - tyto vyplachovat proudem 

čisté vody po dobu aspoň 10 minut. Přivolat lékaře! 

Po kontaminaci pokožky - tuto umýt teplou vodou a mýdlem.  

Při  podezření na otravu přivolat lékaře, kterého informujte o přípravku (bromadiolon - způsobuje 

krvácení) a poskytnuté první pomoci. Léčení postiženého je možné konzultovat 

s Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93 

Informace pro lékaře: Antidotum vitamín K  

 

Skladování 

Skladovat na suchém místě mimo dosah dětí a zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, 

dezinfekčních prostředků, jiných chemických látek a obalů od těchto látek.  

 

Likvidace obalů 

Obaly po důkladném vyprázdnění spalte v schválené spalovně.  

Výrobce : DeArt s.r.o., Tekovská 16,  934 01 Levice 

Distributor : SLOM s.r.o. Zlín, Příluky, Staromlýnská 47   Zlín   760 01 

Telefon : +420577431128  ,  Fax : +420577218701  ,  E-mail : slom@slom.cz 

 

Balení a obsah 

Kategorie použití:  Papírové nebo PE pytle o hmotnosti  20 kg 

 

Datum výroby :  

 

Číslo šarže :  

 

Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., pod.č.j. MZDR66012/2011/SOZ  

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 77/2011 Ústavu pro státní 

kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno. 

 

 


