
ATAK Ektosol - Odpuzovač parazitů 
 

 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: 
MZDR 3611/2019/OBP 

Odpuzovač parazitů pro použití na zvířatech (biocidní repelent – sk. 19). 
 
ATAK Ektosol – Odpuzovač parazitů je speciální odpuzovač proti blechám, klíšťatům, roztočům 
druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psí), čmelíkům a ptačím všenkám. Vyznačuje se 
téměř okamžitým účinkem a navíc dlouhodobě chrání zvířata před dalším napadením parazity.  
 
Oblast použití: psi, kočky, okrasné ptactvo, různá plemena drůbeže (snášková i chovná drůbež) 
a jiná drobná zvířata.  
 
Díky velmi nízkému obsahu oleje je produkt vhodný i pro použití v srsti a peří drobných 
domácích zvířat. Toto balení neobsahuje plnící plyny. Pohonná látka je čistý vzduch. Vhodný 
pro horizontální a vertikální aplikaci. Účinná látka působí na škůdce kontaktně a repelentně. 
Není přijímána do krevního oběhu ošetřeného zvířete, tzn. u slepic se nedostane účinná látka 
do vajec. 
 
Návod k použití 
Aplikujte ze vzdálenosti 10 cm přímo na napadená místa, jako jsou například ušní záhyby, krk, 
ohon, stehna a hřbet. 
 
Aplikace/dávkování 
1 zmáčknutí stříkací hlavice (= cca. 1,5ml) / napadenou plochu o rozměru 10 x 10 cm. Při 
prvním použití opakujte aplikaci po 2-3 dnech po dobu 1 týdne. Poté stačí opakovat aplikaci v 
14-denním rytmu, aby se zabránilo dalšímu napadení parazity. 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem 
 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky 
Žádné 
 
Poznámka: 
Aplikovaný výrobek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu. Před vlastní 
aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, které nemají být ošetřené. Výrobce nepřijímá 
odpovědnost v souvislosti s aplikací nebo v souvislosti s použitím, protože je to mimo jeho vliv. 
 
Obsahuje / Účinná látka 
5 g/l Geraniol 
 
Obsah: 250 ml 
 
 
 
 



 
 
 
Bezpečnostní pokyny: 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

EUH208 Obsahuje Geraniol. Může vyvolat alergickou reakci. 

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. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v 
poloze usnadňující dýchání. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující        50 
°C/122°F. 

Další obsažené látky: 2-Propanol 

 

  

   Nebezpečí 

 



Nakládání s odpady 
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace 
podle úředních předpisů. 
 
První pomoc 
Při vdechnutí: 
Zajistit přívod čerstvého vzduchu. 
Při styku s kůží: 
Důkladně umýt vodou. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
Při zasažení očí: 
Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. 
Při požití: 
Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. 
 
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
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 Praha 2  
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 
nebo +420224915402 
 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Před použitím si vždy přečtěte informace na etiketě 
přípravku. Zneužití může způsobit poškození zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. 
 
Skladování 
Uchovávejte obal těsně uzavřený a na chladném místě. Skladujte odděleně od potravin, 
nápojů  a krmiv. 
 
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., Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice, 
tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku! 


