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ODPUZOVAČ psů 

 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:  
MZDR 5464/2015/SOZ 
 
Sprej na odpuzování psů k okamžitému použití. 
 
Odpuzova č psů je sprej na odpuzování psů (biocidní repelent – sk. 19). Jeho 
vůně je pro psy nepříjemná a psy tato jemná vůně velmi odpuzuje. Přípravek 
je určen výhradně pro použití ve volném prostoru. 
 
Aplikace / dávkování: 
Přípravek (k okamžitému použití) nastříkejte všude tam, kam nechcete, aby 
Váš pes chodil. Sprej aplikujte například na domovní zdi, dveře, ploty, stromy, 
keře, rostliny, skalky nebo záhony. Obsažené látky účinkují velmi rychle a 
dlouhodobě. Přípravek je založen na přírodní bázi. 
 
Odpuzovač psů působí tak intenzivně, že zpravidla postačí cca 3 stříknutí, 
aby psy odpudil od postříkaného místa.  
 
Aplikace na kryté prostory:  
Obecně odpuzující účinek je v krytých prostorách mnohem delší. Vlastní 
plochu je potřeba před aplikací dobře očistit/omýt. Přípravek se aplikuje 
nejprve každé 2-3 dny (2-3x), aby pach přípravku byl intenzivnější. Poté 
odpuzující účinek přetrvává 2-3 týdny. 
 
Aplikace v exteriérech: 
Obecně doba odpuzujícího účinku záleží na počasí. Vlastní plochu je potřeba 
před aplikací dobře očistit/omýt. Přípravek se aplikuje nejprve každé 2-3 dny 
(2-3x), aby vůně přípravku byl intenzivnější. Poté odpuzující účinek přetrvává 
1-2 týdny. 
 
Časové období pot řebné pro biocidní ú činek: s okamžitým účinkem 
 
Pravděpodobné p římé nebo nep římé nep říznivé vedlejší ú činky: 
Přípravek je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 
 
Bezpečnostní pokyny: 
EUH208 Obsahuje olej z máty peprné. Může vyvolat alergickou reakci. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Zabraňte promrznutí přípravku. 
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ 
K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO 
S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 



 

PRVNÍ POMOC: 
Obecná upozorn ění:  
Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. 
Při nadýchání: 
Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s k ůží: 
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
Při zasažení o čí: 
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a 
poradit se s lékařem. 
Při požití: 
Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Ihned vyhledat lékaře. 
 
Pokyny týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření: 
Symptomatická léčba 
 
 
LÉKAŘSKÁ POMOC:  
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je 
obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Pra ha 2  
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: 
+420224919293 nebo +420224915402 
 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům 
neodpovídajícího skladování a použití přípravku.  
 
Obsahuje / Ú činná látka: 
6,5 g/l Margosa-Extrakt 
 
Další obsažené látky: 
olej z máty peprné 
 
Obsah: 500ml 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích  
podmínek v originálních nepoškozených obalech. 
 
Výrobce:  Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 
83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, 
tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
Používejte biocidní p řípravky bezpe čně! Před použitím si vždy p řečtěte 
údaje na obalu a p řipojené informace o p řípravku! 
 


