
    

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

AGROXONE  750®

VV ý̆ rr oo bb ccee   pp řfi íípp rr aa vv kk uu ::

            

NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

10 L

B570A 11/09

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti
dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, jarní pšenici, žitu setém, ozimém ječmeni, jarním
ječmeni a ovsu setém.
Účinná látka :    MCPA    750 g/l  (jako DMA sůl 918,6 g/l)

t. j. (4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina
PPOOZZOORR !!
ZZDDRRAAVV ÍÍ   Š·KKOODDLL IIVV Ý̄   PPŘ€ II   PPOOŽÎ IITT ÍÍ ..
NNEEBBEEZZPPEEČâ ÍÍ     VVÁÁŽÎNNÉÉHHOO   PPOOŠ·KKOOZZEENN ÍÍ   OOČâ ÍÍ ..
TTOOXX IICCKK Ý̄   PPRROO   VVOODDNN ÍÍ   OORRGGAANN IISSMMYY ..
UUCCHHOOVVÁÁVVEEJJTTEE   MM IIMMOO   DDOOSSAAHH   DDĚùTT ÍÍ ..
UUCCHHOOVVÁÁVVEEJJTTEE   OODDDDĚùLLEENNĚù   OODD   PPOOTTRRAAVV IINN ,,   NNÁÁPPOOJJŮÒ   AA   KKRRMM IIVV ..
ZZAAMMEEZZTTEE   SSTTYYKKUU   SS OOČâ IIMMAA ..
PPŘ€ II   ZZAASSAAŽÎEENN ÍÍ   OOČâ ÍÍ   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   DDŮÒKKLLAADDNNĚù   VVYYPPLLÁÁCCHHNNĚùTTEE   VVOODDOOUU   AA   
VVYYHHLLEEDDEEJJTTEE   LLÉÉKKAAŘ€SSKKOOUU   PPOOMMOOCC ..             
PPŘ€ II   SSTTYYKKUU   SS KKŮÒŽÎ ÍÍ   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   OOMMYYJJTTEE   VVEELLKK Ý̄MM   MMNNOOŽÎSSTTVV ÍÍMM   VVOODDYY ..                                         
PPŘ€ II   PPOOŽÎ IITT ÍÍ   NNEEVVYYVVOOLLÁÁVVEEJJTTEE   ZZVVRRAACCEENN ÍÍ   ::   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   VVYYHHLLEEDDEEJJTTEE   
LLÉÉKKAAŘ€SSKKOOUU   PPOOMMOOCC   AA   UUKKAAŽÎTTEE   TTEENNTTOO   OOBBAALL   NNEEBBOO   OOZZNNAAČâEENN ÍÍ ..
NNEEJJEEZZTTEE ,,   NNEEPP IIJJTTEE   AA   NNEEKKUUŘ€TTEE   PPŘ€ II   PPOOUUŽÎ ÍÍVVÁÁNN ÍÍ ..
PPOOUUŽÎ ÍÍVVEEJJTTEE   VVHHOODDNN Ý̄   OOCCHHRRAANNNN Ý̄   OODDĚùVV ,,   OOCCHHRRAANNNNÉÉ   RRUUKKAAVV IICCEE   AA   
OOCCHHRRAANNNNÉÉ   BBRR Ý̄LLEE   NNEEBBOO   OOBBLL IIČâEEJJOOVV Ý̄   Š·TT ÍÍTT ..
SS PP 11 ZZAABBRRAAŇ≈TTEE   KKOONNTTAAMM IINNAACC II   VVOODDYY   PPŘ€ ÍÍPPRRAAVVKKEEMM   NNEEBBOO   JJEEHHOO   OOBBAALLEEMM ..   

NNEEČâ IISSTTĚùTTEE   AAPPLL IIKKAAČâNN ÍÍ   ZZAAŘ€ ÍÍZZEENN ÍÍ   VV BBLL ÍÍZZKKOOSSTT II   PPOOVVRRCCHHOOVVÉÉ   
VVOODDYY//ZZAABBRRAAŇ≈TTEE   KKOONNTTAAMM IINNAACC II   VVOODD   SSPPLLAACCHHEEMM   ZZ FFAARREEMM   AA   CCEESSTT ..

DDOODDRRŽÎUUJJTTEE   PPOOKKYYNNYY   PPRROO   PPOOUUŽÎ ÍÍVVÁÁNN ÍÍ ,,   AABBYYSSTTEE   SSEE   VVYYVVAARROOVVAALL II   RR IIZZ IIKK   
PPRROO   ČâLLOOVVĚùKKAA   AA   ŽÎ IIVVOOTTNN ÍÍ   PPRROOSSTTŘ€EEDD ÍÍ ..

RR eegg ii ss tt rraa čã nn íí   čã íí ss ll oo ::

       

4414-1
DD rržÏ ii tt ee ll   rr oo zzhh oo ddnn uu tt íí   oo   rree gg ii ss tt rr aacc ii ::   

     

NUFARM Limited, Wyke
Bradford, Velká Británie
VV ý̆ rroo bb cc ee   (( dd rr žÏ ii tt ee ll   pp rr áávv )) ::   

     

NUFARM Limited, Wyke Bradford,
Velká Británie
VV ý̆ rroo bb nn íí   zzáá vv oo dd   pp řfi íípp rr aavv kk uu ::   

     

NUFARM Limited, Wyke Bradford,
Velká Británie
PP rráá vv nn íí   zz áá ss tt uu pp cc ee   vv Čâ RR ::   

     

F&N Agro Česká republika s.r.o., Na
Maninách 7, 170 00  Praha 7, tel.: 283 871 701
DD ii ss tt rr iibb uu tt oo rr ::   

     

Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská
994/138, 142 21 Praha 4

BBaa ll eenn íí   aa   oo bb jjee mm ::   

     

HDPE kanystr 10 l
Čâ ii ss tt áá   hh mm oo tt nn oo ss tt ::   

     

11,7 - 12 kg
DDaa tt uu mm   ee xx sspp ii rraa cc ee ::   

     

uvedeno na obalu
Čâ íí ss ll oo   š‰aa rr žÏee ::   

     

uvedeno na obalu
DDoo bb aa   pp oo uužÏ ii tt ee llnn oo ss tt ii   pp řfi íípp rraa vv kkuu ::   

     

do data exspirace 
uvedeného na obalu (24 měsíců od data výroby).

Po projití doby použitelnosti smí být přípravek uváděn na trh a použit v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže se
na základě analýzy odpovídajícího vzorku v akreditované laboratoři prokáže, že se jeho chemické a fyzikální vlast-
nosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.
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B570B 11/09

PP ůÛ ss oo bbee nn íí   pp řfi íí pp rraa vv kk uu   ::         

     

Účinná   látka   přípravku   působí    systémově.     Proniká  do  listových  pletiv  a   je
rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje
deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné
jednoleté a vytrvalé plevele.  

NN áá vv oo dd   nn aa pp oo uu žÏ ii tt íí   --   iinn dd ii kk aa cc ee ::   

     

Plodina  Škodlivý organismus Dávkování Dávka aplikační Ochranná Poznámka
(oblast použití) l/ha kapaliny l/ha lhůta
ječmen ozim, plevele dvouděložné 0,75 - 1,0 100-400 AT BBCH 14 -29
ječmen jarní, max 1x 
oves setý,
pšenice ozim,
pšenice jarní,
žito

UU pp řfiee ss nn ěû nn íí   pp oo dd mm íínn eekk   aa pp ll ii kk aa cc ee ::

     

Agroxone 750 se aplikuje postemergentně, maximálně jedenkrát za vegetaci. Přípravek je
možné aplikovat od fáze 4. listu do konce odnožování (BBCH 14-29). Doporučená dávka
vody je 100-400 l/ha. Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě
nad 10°C, za bezvětří a v době, kdy nehrozí mrazy a v následujících čtyřech hodinách se
neočekává déšť. Přípravek aplikujte běžnými postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné
dávkování podle návodu v etiketě, a to pozemně. Pozor na úlet postřikové kapaliny při
ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Postřiková kapalina nesmí  zasáhnout
sousední porosty. Mimořádně citlivá je především vinná réva, která může být za vysokých
teplot poškozena i výpary přípravku. V blízkosti vinic a významných přírodních společen-
stvech ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Přípravek je možné
používat v množitelských porostech.

SS pp ee kk tt rr uu mm   úú čã ii nn nn oo ss tt ii   pp řfi íí pp rr aa vv kk uu ::   
cc ii tt ll ii vvéé   pp llee vv ee llee ::

     

kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, řepka výdrol
ss tt řfi ee dd nn ěû   cc ii tt ll iivvéé   pp llee vvee llee ::

     

konopice polní, konopice širokolistá, mléč rolní, pcháč oset,
pomněnka rolní,  svlačec rolní,  violka rolní, violka trojbarevná                             
oo dd oo llnn éé   pp ll ee vvee ll ee ::

     

heřmánky, hluchavky, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rdesno
blešník,  rozrazily, svízel přítula, zemědým lékařský                                

PP řfi íípp rr aa vvaa   pp oo ss tt řfi ii kk oo vvéé   kk aa pp aa ll iinn yy ::

     

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do
poloviny vodou a doplňte  na stanovený objem. 

DD oo pp oo rruu čã eenn íí   aa   mmoo žÏ nn áá   rr iizz ii kk aa   vvee   vv zz tt aa hh uu   kk   žÏ iivvoo tt nn íímmuu   pp rroo ss tt řfi eedd íí ::

     

SP1 : Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)
Přípravek je toxický pro vodní organismy. 
Přípravek z hlediska ochrany volně žijící zvěře nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany ptactva nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany žížal nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany populace dravého roztoče Typhlodromus
pyri, parazitických vosiček Aphidius rhopalosiphi, dravých zlatooček Chrysoperla carnea a
dravých slíďáků rodu Pardosa.                          

PP oo dd mm íínn kk yy   ss pp rr áávv nn éé hh oo   ss kk ll aadd oo vv áánn íí ::

     

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných
skladech při teplotách 5 - 35 °C.  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13).

Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.                           

ZZ ppůÛ ss oo bb   ll ii kk vv iidd aa ccee   oo bb aa llůÛ ,,   nnee pp oo uu žÏ ii tt ee llnn ý̆ cchh   zzbbyy tt kk ůÛ ,,   pp oo ss tt řfi ii kk oo vvéé   kk aa ppaa ll iinn yy   aa
oo pp ll aa cchh oo vv ý̆ cc hh   vvoo dd ::   

     

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k
recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou
1200 -  1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Oplachové vody se použijí
na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky postřikové kapaliny zřeďte vodou v poměru
1:10 a beze zbytku vystříkejte na ošetřeném pozemku tak, aby nemohlo dojít k zasažení
zdrojů vod podzemních ani recipientů vod povrchových. Případné technologicky již
nepoužitelné zbytky přípravku spalte ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Čâ ii š‰ tt ěû nn íí   aa pp ll ii kk aa čãnn ííhh oo   zzaa řfi íízz ee nn íí ::

     

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl
přípravek  na bázi účinné látky MCPA,  musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a
postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou obje-
mu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrti-
nou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3 %
roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2x.
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.
BBee zz ppee čãnn oo ss tt nn íí   oo pp aa tt řfi eenn íí   pp rroo   oo cchh rr aann uu   čã lloo vv ěûkk aa   aa   ddoo mmáá cc íí cchh   zzvv íí řfiaa tt ::

     

Podrobnější pokyny k ochraně osob, které manipulují s přípravkem, osobními ochrannými
pracovními prostředky (OOPP):
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití!
Při práci s přípravkem je nutné používat následující ochranné pomůcky.
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČN EN 420 s uvedeným kódem podle
přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana očí a obličeje: není nutná. Ochrana těla: celkový ochranný
oděv z textilního materiálu podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený
piktogramem “ochrana proti chemikáliím” podle ČSN EN 340. Dodatečná ochrana hlavy: není
nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např.: gumové nebo
plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN En ISO 20347 (s ohledem na práci v
zemědělském terénu).
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za
bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších
osob. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu dalších OOPP a do důkladného
umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděvy a OOPP před dalším použitím vyperte, resp.
očistěte.
Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou,
hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v případě, kdy je zaručeno, že
kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních
vod a recipienty vod povrchových.
Při požárním zásahu musejí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke
vzniku toxických zplodin!                         
PP rr vvnn íí   pp oo mmoo cc ::

                 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu
informace z této etikety /štítku/ příbalového letáku. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo
nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče!
PP řfi ii   nn áá hh oo ddnn éé mm   pp oo žÏ ii tt íí ::   

     

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení. V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či
podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Podat postiženému 0,5 l
vlažné vody, případně s 10 tabletami aktivního uhlí.  
PP řfi ii   zz aa ss aa žÏ eenn íí   oo čã íí ::

     

při otevřených očích vyplachujte - zejména postory pod víčky - čis-
tou, pokud možno vlahou tekoucí vodou. PP řfi ii   zz aa ss aa žÏ ee nn íí kk ůÛ žÏ ee ::

     

Odložte kontaminovaný
oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře
opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské
ošetření. PP řfi ii   nn aa dd ý̆ cc hh áá nn íí ::

     

Přerušte expozici, odveďte postiženého mimo zamořený pros-
tor, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou
pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat
s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: tel.: 224 91 92 93, nebo 224
915 402.

®   ochranná známka NUFARM Limited, Wyke
Bradford, Velká BritánieUUNN  33008822

     

látka ohrožující životní prostředí,
kapalná, j.n. (MCPA-DMA)
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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

AGROXONE  750®

VV ý̆ rr oo bb ccee   pp řfi íípp rr aa vv kk uu ::

       

NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

B570C 11/09

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti
dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, jarní pšenici, žitu setém, ozimém ječmeni, jarním
ječmeni a ovsu setém.
Účinná látka :    MCPA    750 g/l  (jako DMA sůl 918,6 g/l)

t. j. (4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina
PPOOZZOORR !!
ZZDDRRAAVV ÍÍ   Š·KKOODDLL IIVV Ý̄   PPŘ€ II   PPOOŽÎ IITT ÍÍ ..
NNEEBBEEZZPPEEČâ ÍÍ     VVÁÁŽÎNNÉÉHHOO   PPOOŠ·KKOOZZEENN ÍÍ   OOČâ ÍÍ ..
TTOOXX IICCKK Ý̄   PPRROO   VVOODDNN ÍÍ   OORRGGAANN IISSMMYY ..
UUCCHHOOVVÁÁVVEEJJTTEE   MM IIMMOO   DDOOSSAAHH   DDĚùTT ÍÍ ..
UUCCHHOOVVÁÁVVEEJJTTEE   OODDDDĚùLLEENNĚù   OODD   PPOOTTRRAAVV IINN ,,   NNÁÁPPOOJJŮÒ   AA   KKRRMM IIVV ..
ZZAAMMEEZZTTEE   SSTTYYKKUU   SS OOČâ IIMMAA ..
PPŘ€ II   ZZAASSAAŽÎEENN ÍÍ   OOČâ ÍÍ   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   DDŮÒKKLLAADDNNĚù   VVYYPPLLÁÁCCHHNNĚùTTEE   VVOODDOOUU   AA   
VVYYHHLLEEDDEEJJTTEE   LLÉÉKKAAŘ€SSKKOOUU   PPOOMMOOCC ..             
PPŘ€ II   SSTTYYKKUU   SS KKŮÒŽÎ ÍÍ   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   OOMMYYJJTTEE   VVEELLKK Ý̄MM   MMNNOOŽÎSSTTVV ÍÍMM   VVOODDYY ..                                         
PPŘ€ II   PPOOŽÎ IITT ÍÍ   NNEEVVYYVVOOLLÁÁVVEEJJTTEE   ZZVVRRAACCEENN ÍÍ   ::   OOKKAAMMŽÎ IITTĚù   VVYYHHLLEEDDEEJJTTEE   
LLÉÉKKAAŘ€SSKKOOUU   PPOOMMOOCC   AA   UUKKAAŽÎTTEE   TTEENNTTOO   OOBBAALL   NNEEBBOO   OOZZNNAAČâEENN ÍÍ ..
NNEEJJEEZZTTEE ,,   NNEEPP IIJJTTEE   AA   NNEEKKUUŘ€TTEE   PPŘ€ II   PPOOUUŽÎ ÍÍVVÁÁNN ÍÍ ..
PPOOUUŽÎ ÍÍVVEEJJTTEE   VVHHOODDNN Ý̄   OOCCHHRRAANNNN Ý̄   OODDĚùVV ,,   OOCCHHRRAANNNNÉÉ   RRUUKKAAVV IICCEE   AA   
OOCCHHRRAANNNNÉÉ   BBRR Ý̄LLEE   NNEEBBOO   OOBBLL IIČâEEJJOOVV Ý̄   Š·TT ÍÍTT ..
SS PP 11 ZZAABBRRAAŇ≈TTEE   KKOONNTTAAMM IINNAACC II   VVOODDYY   PPŘ€ ÍÍPPRRAAVVKKEEMM   NNEEBBOO   JJEEHHOO   OOBBAALLEEMM ..   

NNEEČâ IISSTTĚùTTEE   AAPPLL IIKKAAČâNN ÍÍ   ZZAAŘ€ ÍÍZZEENN ÍÍ   VV BBLL ÍÍZZKKOOSSTT II   PPOOVVRRCCHHOOVVÉÉ   
VVOODDYY//ZZAABBRRAAŇ≈TTEE   KKOONNTTAAMM IINNAACC II   VVOODD   SSPPLLAACCHHEEMM   ZZ FFAARREEMM   AA   CCEESSTT ..

DDOODDRRŽÎUUJJTTEE   PPOOKKYYNNYY   PPRROO   PPOOUUŽÎ ÍÍVVÁÁNN ÍÍ ,,   AABBYYSSTTEE   SSEE   VVYYVVAARROOVVAALL II   RR IIZZ IIKK   
PPRROO   ČâLLOOVVĚùKKAA   AA   ŽÎ IIVVOOTTNN ÍÍ   PPRROOSSTTŘ€EEDD ÍÍ ..

RR eegg ii ss tt rraa čã nn íí   čã íí ss ll oo ::

       

4414-1
DD rržÏ ii tt ee ll   rr oo zzhh oo ddnn uu tt íí   oo   rree gg ii ss tt rr aacc ii ::   

     

NUFARM Limited, Wyke
Bradford, Velká Británie
VV ý̆ rroo bb cc ee   (( dd rr žÏ ii tt ee ll   pp rr áávv )) ::   

     

NUFARM Limited, Wyke Bradford,
Velká Británie
VV ý̆ rroo bb nn íí   zzáá vv oo dd   pp řfi íípp rr aavv kk uu ::   

     

NUFARM Limited, Wyke Bradford,
Velká Británie
PP rráá vv nn íí   zz áá ss tt uu pp cc ee   vv Čâ RR ::   

     

F&N Agro Česká republika s.r.o., Na
Maninách 7, 170 00  Praha 7, tel.: 283 871 701
DD ii ss tt rr iibb uu tt oo rr ::   

     

Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská
994/138, 142 21 Praha 4

BBaa ll eenn íí   aa   oo bb jjee mm ::   

     

HDPE kanystr 2 x 10 l
Čâ ii ss tt áá   hh mm oo tt nn oo ss tt ::   

     

2 x 11,7 - 12 kg
DDaa tt uu mm   ee xx sspp ii rraa cc ee ::   

     

uvedeno na obalu
Čâ íí ss ll oo   š‰aa rr žÏee ::   

     

uvedeno na obalu
DDoo bb aa   pp oo uužÏ ii tt ee llnn oo ss tt ii   pp řfi íípp rraa vv kkuu ::   

     

do data exspirace 
uvedeného na obalu (24 měsíců od data výroby).

Po projití doby použitelnosti smí být přípravek uváděn na trh a použit v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže se
na základě analýzy odpovídajícího vzorku v akreditované laboratoři prokáže, že se jeho chemické a fyzikální vlast-
nosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.
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