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Blusanex  
Lietošanai gatava insekticīda ūdens mikroemulsija blusu un citu mājsaimniecībai kaitīgu kukaiņu apkarošanai. 

 
Raksturojums 
 BLUSANEX ir insekticīds, kas paredzēts lietošanai mājsaimniecībā, it īpaši mājdzīvnieku kaitēkļu apkarošanai. Bez smaržas un krāsas. Pateicoties 
divu adulticīdu un specifiska larvicīda (piriproksifēns) kombinētai aktivitātei, BLUSANEX efektīvi apkaro invāzijas, iedarbojoties gan uz kāpuriem (īpaši blusu), 
gan uz pieaugušiem kukaiņiem. Var lietot telpās un ārā. Īpaši iedarbīgs uz blusām, ērcēm, tarakāniem un skudrām. Satur denatonija benzoātu, kas ir ārkārtīgi 
rūgta viela, kura samazina risku, ka produktu varētu nejauši apēst bērni. 
 
Norādījumi lietošanai 
 Produkts jālieto tieši uz virsmām, kur ir bijuši novēroti kaitēkļi, plaisās, spraugās un visās iespējamās kaitēkļu pārvietošanās vietās. Blusu 
apkarošanai ieteicams apstrādāt vietas, kur parasti uzturas mājdzīvnieki (viņu atpūtas vietas un guļvietas). Faktiski tās ir vietas, kur visvairāk sastopami blusu 
kāpuri. Ir svarīgi pārliecināties, ka produkts ir skāris visu invadētā materiāla virsmu (paklāji, spilveni, suņubūdas utt.). 
 Izsmidzināt 1 litru BLUSANEX apmēram uz 10 kvadrātmetriem virsmas. 
 
Brīdinājums 
 Nedrīkst norīt. Neapstrādāt ar produktu pārtiku, dzērienus un to traukus. Lai apstrādātās telpas atkal varētu lietot, tās ir pietiekami jāizvēdina. Pēc 
lietošanas vai pēc kontakta ar ādu rūpīgi mazgāties ar ziepēm un ūdeni.  
 
Medicīniskā informācija 
 Nervu signālu blokators. Konsultēties ar Saindēšanās centru. 
Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Pēc ieelpošanas. Nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja cietušais jūtas slikti, konsultēties ar ārstu. 
Kontakts ar ādu. Nekavējoties rūpīgi mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja kairinājums turpinās, lietot antihistamīna losjonu vai vitamīnu E. 

Konsultēties ar ārstu.  
Kontakts ar acīm. Nekavējoties rūpīgi skalot ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Konsultēties ar ārstu. 
Pēc norīšanas. Neizraisīt vemšanu un nedot šķidrumus. Konsultēties ar ārstu. 
Īpaši pirmās palīdzības līdzekļi, kam jābūt pieejamiem darbavietā. Antihistamīna losjons. 

 
Ražotājs: „INDUSTRIALCHIMICA” S.r.l, Padova (Padova) – Itālija 
 
Izgatavošanas datums ... 
 
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi (ja uzglabā neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, bez tiešu saules staru piekļuves). 
 
Partijas Nr. ... 
 
NELIETOT IEPAKOJUMU ATKĀRTOTI 
PĒC LIETOŠANAS NEATSTĀT IEPAKOJUMU VIDĒ 


