Hořlavá tuhá látka
NEBEZPEČÍ !
Může zesílit požár; oxidant.
Toxický při vdechování.
Zdraví škodlivý při požití.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Zamezte vdechování dýmu.
Po manipulaci důkladně umyjte potřísněné části těla.
Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny
a neporozuměli jim.
Při vdechnutí: Jestliže postižený špatně dýchá, přeneste ho na čerstvý
vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uniklý produkt seberte.
Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.
Před opětovným vstupem do ošetřeného prostoru důkladně vyvětrejte.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro
lidské zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte celý text etikety a návod na používání
v příbalovém letáčku.

Pirimor 170x80 etiketa Nova.indd 1

®

6*

Všeobecné pokyny:
Při nadýchání dýmu nebo projeví-li se zdravotní potíže (např. slinění, dýchací potíže,
bolesti břicha, nevolnost, zvracení, neklid, svalové záškuby, křeče, nejistá chůze, třes,
dezorientace, v krajním případě bezvědomí a útlum dýchání) URYCHLENĚ kontaktujte
lékaře. Zvrací-li postižený nebo došlo-li k bezvědomí nebo výskytu křečí, uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou,
uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Bezvědomému, nebo při výskytu
křečí, nepodávejte nic ústy. Osoba, která poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní
bezpečnost.

PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání: Přerušte práci, opusťte nebo dopravte postiženého mimo zamořený
prostor. Zajistěte tělesný i duševní klid. Chraňte postiženého před chladem.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud
možno teplou vodou a mýdlem. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně
odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní
čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet
rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte
zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo,
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se
jedná o přípravek na bázi karbamátu) a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i eventuální následnou terapii) lze konzultovat
s Toxikologickým informačním střediskem:
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402
Držitel rozhodnutí o registraci/
výrobce:
Octavius Hunt Limited
Dove Lane Bristol
BS5 9NQ , Velká Británie
Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Právní zástupce/distributor v ČR:
PelGar s.r.o.,
Na Výsluní 7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944,
602 219 959, 608 923 215
E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

Evidenční číslo přípravku 5550-0

Hmotnost: 100 g
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Dýmovnice obsahuje účinnou látku pirimikarb 100 g/kg a je
určena pro hubení mšic (kromě mšice bavlníkové) v uzavřených
prostorech (skleníky, foliovníky, sklady). Nehubí užitečný hmyz,
opylovače a další indiferentní hmyz.
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