
AFIK AE 
 
Držitel rozhodnutí o povoleni: ZPUH „BEST – PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek 
Świętosławski Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno, Polsko, 
Tel: 617 75 71; Fax: 21 615 00 07 
 
Distributor do ČR: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 
226 346. 
 
UĆINNÁ SLOŽKA: dokusát sodný 3,3 g/l 
 
Evidenčni čislo pomocného prostředku: 1810-0C 
 
Formulaćni uprava: aerosolový dávkovač 
 
Typ působení pomocného prostředku: podpora zdravotního stavu 
 
Varování 
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřivání se může roztrhnout. 
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 Odstraňte obsah/obal autorizovanému příjemci nebezpečného odpadu 
 
Obsah netto: 250 ml 
 
Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu 
 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; 

Teplota skladování: + 5°C až +30°C. 

Označení pomocného prostředku:  
Neznečišt'ujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. 
Dodržujte pokyny pro použivání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a životní 
prostředí. 
Postřik provádějte vždy tak, aby nedošlo k zasažení dalších osob.  
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.  
Po práci si umyjte ruce a postřikané části těla.  
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Při použivání pomocného prostředku na ochranu rostlin nepoužívejte kontaktní čočky. 



Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, oblast 
použití 

2)Škodlivý 
organismus,  
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL Poznámka 
1) k plodině 
2) k ŠO 
3) k OL 

4) Pozn. 
k dávkováni 
5) Umistění 
6) Určení sklizně 

okrasné rostliny podpora 
zdravotního stavu 

- podle návodu 
na použití 

 2)mšice, 
svilušky, 
puklice, 
štítenky 

4) do počátku 
skanutí 

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Interval mezi aplikacemi 

okrasné rostliny postřik 7-14 dnů 
 

Před ošetřením ověřte citlivost na menšim počtu rostlin / menší ploše. 

Informace o první pomoci při zasažení člověka pomocným prostředkem: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v připadě pochybností, uvědomte 
lékaře. 
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 
První pomoc při zasažení kůže: Umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem. 
První pomoc při zasažení oći: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody 
a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. 
Zasažené kontaktní čočky je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: expozice je nepravděpodobná. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se 
pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o 
poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event, následnou terapii) Íze 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřtržitě: 224 919 293 
nebo 224 915 402. 
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