
Storm® Ultra Secure 
 
Efektīva peļu un žurku inde, kas izveidota izmantošanai drošā veidā. 
Satur 0.025 g/kg (0.0025 % w/w) flokumafēnu 
Neprofesionālai lietošanai 
Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu. 
Atļaujas numurs: LV/2019/MR/002 
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš: vismaz 2 gadi pēc ražošanas 
Atļaujas turētājs: BASF SIA, Lambertu iela 33B, Mārupe, LV-2167 
Informācija ārkārtas gadījumiem: 0049 1802 273112 (pieejams 24 stundas diennaktī 
bezmaksas). 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.; Toksikoloģijas un sepses klīnikas 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, 
LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473. 
 
Ēsmas uzstādīšana žurkām un pelēm: 
Izmantošanai gatava ēsma (5 g/25 g), kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs. 

Sugas Pielietošanas vieta Produkta deva 
pielietošanas vietā 

Lietošanas biežums 
 

Mājas pele 
(Mus musculus) 
 

Iekštelpās 15 g – 25 g ēsmas uz 
vienu ēsmas tvertni. 
Ja nepieciešams 
izvietot vairāk nekā 
vienu ēsmas 
tvertni, tad 
minimālajam 
attālumam starp 
tvertnēm 
vajadzētu būt 1 – 2 
metriem. 
 

Ēsmas tvertnes 
vajadzētu pārbaudīt 
(peļu gadījumā – 
vismaz 
ik pēc 2 līdz 3 
dienām) (žurku 
gadījumā – tikai 5 
līdz 7 dienas 
pēc) grauzēju 
apkarošanas kursa 
uzsākšanas un pēc 
tam – 
vismaz reizi nedēļā, 
lai pārliecinātos, vai 
dzīvnieki uzņem 
ēsmu, vai ēsmas 
tvertnes vispār ir 
aiztiktas, kā arī lai 
savāktu 
grauzēju ķermeņus. 
Vajadzības gadījumā 
atkārtoti uzpildiet 
tvertni ar ēsmu. 
 

Pelēkā žurka 
(Rattus norvegicus) 
Melnā žurka 
(Rattus rattus) 
 

Iekštelpās 
un ārpusē pie ēkām 
 

50 g – 75 g grami 
ēsmas uz vienu 
ēsmas tvertni. 

 



Ja nepieciešams 
izvietot vairāk nekā 
vienu ēsmas 
tvertni, tad 
minimālajam 
attālumam starp 
tvertnēm 
vajadzētu būt 5 – 10 
metriem. 
 

 
Lietošanas norādījumi 
Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam 
pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to. 
Pirms rodenticīdu lietošanas apsveriet iespēju izmantot neķīmiskus paņēmienus grauzēju 
izplatības ierobežošanai (piemēram, lamatas). 
Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas 
atliekas). 
Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs 
grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu. 
Ēsmas tvertnes būtu jāizvieto maksimāli tuvu vietām, kur novērota grauzēju aktivitāte 
(piemēram, pie grauzēju ejām, perēkļiem, barošanās vietām, spraugām, alām un tml.). 
Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām. 
Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, 
mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav 
paredzēta. 
Novietojiet ēsmas tvertnes atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no 
sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto. 
Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu. 
Nenovietojiet ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, kur tās var nonākt saskarē ar 
ūdeni. 
Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes 
vietās, kuras nevar applūst. 
Nomainiet ēsmu, ja attiecīgajā vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra. 
Grauzēju apkarošanas beigās aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes. 
Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas 4 līdz 10 
dienu laikā no ēsmas apēšanas. Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus 
grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus 
palīglīdzekļus, piemēram, knaibles. 
Riska mazināšanas pasākumi: 
Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet 
iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku 
un dzērienus pēc iespējas tālāk). 
Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes 
novērošanai. 
Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām 
Izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā. Ja produkts 
nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkarošanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), 



lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkarošanas 
uzņēmuma speciālistus. 
Visā grauzēju apkarošanas kursa laikā pārbaudiet ēsmas tvertnes, vai tajās nav beigti grauzēji, 
un aizvāciet tos. Dariet to vismaz tikpat bieži, cik apsekojat ēsmas tvertnes. 
Uz ēsmas tvertnēm ir jābūt norādītai šādai informācijai: “Neizkustināt un neatvērt”; “Satur 
žurku indi”; “produkta nosaukums vai tirdzniecības atļaujas 
numurs”, “aktīvās vielas” un “Ja noticis negadījums, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam: 112; Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centram, 
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473. 
Bīstams dzīvniekiem. 
Pirmā palīdzība: 
Produkts satur antikoagulantu. 
Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un 
smaganu asiņošana. 
Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā. 
- Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam. 
- Produktam nonākot saskarē ar: ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam 
nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni; - acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; 
turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes. 
Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. 
Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. 
Neizraisiet vemšanu. 
Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta 
iepakojumu vai etiķeti. 
Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu. 
Likvidēšana: 
Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta 
iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām. 
Ieteicams lietot cimdus. 
Glabāšana: 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai 
un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros. 
Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības 
dzīvniekiem. 
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi 


