
 

DOBOL GEL PRO 
NSEKTICÍDNA GÉLOVÁ NÁSTRAHA NA NIČENIE ŠVÁBOV 
Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana a Blatta orientalis (dospelých a lariev) 

 

Použitie: 
Insekticídna gélová nástraha na ničenie švábov. Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta 
americana a Blatta orientalis (dospelých a lariev) 

- Príťažlivý 
- Chutný 
- Účinný 

 
Účinné látky: 
N-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N-kyan-N-methylethanimidamid (Acetamiprid) = 20g/kg. 
CAS číslo: 160430-64-8 

Forma prípravku: Gel v injektážnej pištoli. 

Registračné číslo: bio/129/D/09/5/CCHLP 

Návod na použitie a dávkovanie: 

Aplikujte návnadové kvapky v množstve cca. 0,1g (veľkosť jednej šošovice). Prípravok Dobol Gel Pro 
aplikujte štandardnou aplikačnou pištoľou do rohu, štrbín, prasklín, okolo podlahových líšt, za 
kuchynské prístroje, obklady, potrubí, elektrické dosky a do všetkých teplých, vlhkých alebo tmavých 
miest vhodných na rozmnožovanie švábov. 
Preventívne použitie alebo keď sú v prevahe rusy domáce (Blatella germanica): kuchyne 2-3 
kvapky/m2, kúpeľne 1-2 kvapky/m2, ostatné miestnosti 1-2 kvapky/ 10-15 m2. 
Kuratívne ošetrenie alebo pri prevahe švába amerického (Periplaneta americana) alebo domáceho 
(Blatta orientalis): kuchyne 4-6 kvapky/m2, kúpeľňa 2-4 kvapky/m2, ostatné miestnosti 2-4 
kvapky/10-15 m2. Neaplikujte na miesta, ktoré sú pravidelne čistené. 

 
Čas potrebný na biocídny účinok:24 hodín po kontakte. 

 

UPOZORNENIE: 
Dobol Gel Pro je určený výhradne len na profesionálne použitie. Pred použitím si prečítajte návod na 
použitie. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri zdravotných 
problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v 
súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi. Zákaz opakovaného 
použitia obalu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 

 
Predlekárska prvá pomoc: 
V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch; pri styku prípravku s pokožkou túto 
umyť vodou a mydlom a dôkladne opláchnuť; pri styku s okom otvoriť očné viečka a postihnuté oko 
dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10 - 15 minút; pri požití dôkladne vypláchnuť ústa, dať vypiť 
vodu a nevyvolávať zvracanie. 
Národné toxikologické informačné centrum +421 (0)2 547 741 66, nonstop konzultačná služba pri 
akútnych intoxikáciách. 

 

Obsah: Injektážna pištoľ o hmotnosti 30 g. 



Číslo šarže: 
 

Doba použiteľnosti: 
 

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných nádobách v chladných, suchých a dobre vetraných 
priestoroch pri bežnej teplote oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred mrazom. 

 
Výrobca: Kwizda - France, S.A., Francúzsko, 

 

Distribútor: EKOLAS SK, s. r. o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, 
Tel.: +421 33 5592 096, Web: www.ekolas.sk, Email: info@ekolas.sk 

http://www.ekolas.sk/
mailto:info@ekolas.sk

