
 

MausEX-Duo    
Používejte biocidy bezpečně , před použitím čtěte návod 

 
Charakteristika: 
Profesionální požerová nástraha ve formě  načervenalé  pasty  v dávkovací kartuši  . 

Je určena k hubení škodlivých hlodavců  - především myš domácí ( Mus musculus ) 

v uzavřených objektech.  Přípravek se používá bez dalších úprav . 

 

Účinná látka: 
Obsah účinné látky  : 0,005%  brodifacum  
( [bromo-4-(bifenyl-1-1-)-yl-4]-3-tetrahydro-1,2,3,4-naftyl-1)-3-hydroxy-4,2H-1-benzo-thiopyran-on-2 

 

Pozor: 
Nástraha obsahuje jedovatý antikoagulant brodifacum. Zdraví škodlivý při požití, inhalaci, 

kontaktu s pokožkou. Účinná látka vyvolává poruchy srážení krve.Uchovávejte mimo 

dosah dětí. Jedovatý  pro domácí zvířata. Nástrahu musíte používat jen dle návodu. 

Nepoužívat ve volné přírodě. 

 

Použití: 

 Speciální pasta s mimořádnou atraktivitou na hubení myši domácí 

 

 Zdvojená funkce - požerový a k podkladu přilnavý rodenticid 

 

 Žádné zanášení nebo roztroušení nástrahy, to zn. větší bezpečnost 
 

a) dávkovací  kartuše  

Odříznout čepičku z hrdla kartuše.. Na závit našroubovat trysku z umělé hmoty a její špičku 

šikmo 2 – 3 cm  seříznout. MausEX-Duo se pomocí pistole vytlačí přímo do nory nebo 

úkrytu, případně do jedových staniček ( zanechává mastné skvrny), v množství 15 – 30 g u 

myší nebo cca 60 g u krys nebo potkanů .  

Podle velikosti myšího revíru ( obvykle to bývá 10 – 30 m
2
) se umístí 3 – 5  nástrah. Nikdy 

nástrahu nepokládat volně na podlahu, ale vždy ke stěnám a soklům nebo do rohů, pod 

stroje, regály atd. – pokud možno do blízkosti hnízd nebo do míst, kudy myši běhají, 

případně tam kde byly zjištěny škody a kde se vyskytuje jejich trus nebo stopy. Nástrahu, 

která zůstala bez povšimnutí , je třeba přemístit  a zvolit jiné místo – protože ležela mimo 

myší revír. 
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Ochrana zdraví a bezpečnostní opatření : 
Ukládat mimo dosah dětí, potravin, nápojů a krmiva. Zabránit přímému kontaktu 

s přípravkem. Při nesprávném použití může dojít  k poškození zdraví. Prostředek je 

jedovatý pro ryby a jejich živočišnou potravu. 

Při práci používat vhodné rukavice. Aplikaci přípravku provádět jen náležitě poučenými 

osobami. Pastu aplikovat mimo dosah dětí a domácích zvířat, nikdy ne volně. Mrtvé a zasažené 

myši okamžitě posbírat a zlikvidovat. 

 

První pomoc: 

MausEX-Duo zabraňuje srážlivosti krve a vyvolává vnitřní krvácení.Krátce po požití nevolnost 

až zvracení. Po delší době ( několik hodin až dnů) se tvoří podlitiny,krvácení z nosu ,dásní.Krev 

v moči a stolici   Při požití okamžitě vyhledat lékaře a předložit  obal nebo etiketu přípravku.  

Při zasažení očí vymývat  nejméně 15 min velkým množstvím vody. Při styku s kůží okamžitě 

omýt vodou s mýdlem.  Protilátka: Vitamin K1. 

Otravu je možno konzultovat s toxikol. inform. centrem , tel.: 224919293 

 

Skladování: 

Nezahřívat na více než 50 ° C. 
Balení uchovávat uzavřené, v chladnu a suchu odděleně od potravin,krmiv a jiných chem. 

látek. Přípravek a jeho zbytky a taktéž vyprázdněné obaly nesmí přijít do styku s vodními 

zdroji. Pozorně přečíst a dodržovat přiloženou informaci k výrobku.  Protože výrobce nemá 

vliv na manipulaci a použití přípravku, ručí  pouze za jeho bezvadnou kvalitu. 

 

Likvidace zbytků obalů: 
Po ukončení procesu hubení se zbytky nástrahy posbírají a podle předpisů zlikvidují (kat. 

číslo odpadu 200119. Prázdné obaly se likvidují pod kat. číslem 150110 . 

 

Obsah:    

kartuše :  300 g 

 

Vyrábí: 
Frowein GmbH & CO , 72461 Albstat, SRN 

 

Registrant: 
de Wolf GROUP s.r.o., Americká 2452/14 , 350 02 Cheb 

 

 

 

 

 

 


