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3 x 4 g1. Snap-off the tab
on the top of the
bait station

2. Squeeze the gel
capsule to deposit the
gel in the central
compartment.

3. Place the bait
station(s) in areas of
ant infestation/activity.

١. إنزع �يط الع�مة 
ا�وجودة أع محطة 

الطعم

٢. اضغط ع كبسولة 
الجل  يداع الجل � 

الحجرة ا�ركزية

٣. ضع محطة الطعام � 
منطقة ا صابة أو منطقة 

نشاط النمل

هيئة المستحضر   
محطة طُعم جاهزة لالستخدام ومعبأة مسبًقا بتركيبة 

هالمية لمكافحة النمل
في الداخل والخارج حول المباني.

Formulation Type  
A ready-to-use bait station pre-filled with 
a gel formulation  for the control of ants 
indoors and outdoors around buildings.

Indoxacarb 0.05 % w/w إندوكساكارب 0.05% و/و 
Inert Material 99.95 % w/w مواد مكملة 99.95% و/و
Total 100 %  % 100 المجموع  

K
E

E
P

 A
W

AY
 F

R
O

M
 C

H
IL

D
R

E
N

, F
O

O
D

 A
N

D
 A

N
IM

A
L 

FE
E

D
S

.

ة.
اني

يو
لح

ف ا
عال

األ
 و

ية
غذ

األ
 و

ال
طف

األ
ن 

ً ع
دا

عي
ظ ب

حف
إ

رقم التسجيل المحلي في وزارة التغير المناخي و البيئة /اإلمارات:

في حالة الطوارئ 
رجاء اإلتصال بمركز 

معلومات السمية 
السويسري/ هاتف: 
  0041442515151

)24 ساعة(

(MOCCAE Reg. No): 

AUD-AD-140-1799848

PRECAUTIONARY STATMEN
Do not open bait stations or handle the gel. For use only in areas that are inaccessible 
to infants, children, companion animals and non-target organisms. Do not apply to 
areas where food/feed, or food processing surfaces may come into contact with or be 
contaminated by the product. When placed outdoors, ensure the product is applied 
to areas that are inaccessible to wet washing and wash-out by rain. Do not place in 
and around drains. 

First aid: 
General: Have the product container, label or Safety Data Sheet with you when calling 
the emergency number, a poison control center or physician, or going for treatment. 
In case of skin contact: Take off all contaminated clothing immediately. Wash off 
immediately with plenty of water. If skin irritation persists, call a physician. Wash 
contaminated clothing before re-use. In case of eye contact: Rinse immediately with 
plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Remove contact lenses. 
Immediate medical attention is required. 
If swallowed: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container 
or label. Do NOT induce vomiting.

Note to Physician: There is no specific antidote available. Treat symptomatically. 
AVOID contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after 
handling the product.

Storage & Disposal : 
At the end of the treatment, dispose of uneaten bait and the packaging in accordance 
with local requirements.
Wipe up any product spills with paper towels and dispose of used paper towel to 
landfill. Dispose of surplus product and product container with a waste management 
contractor or on a landfill site approved for pesticides. Must be disposed in a safe 
manner. If required, consult a professional waste operator or local authority. Do not 
re-fill or re-use empty bait containers.

Store in original packaging in a locked, well-ventilated, dry place. Avoid extremes in 
temperature. Keep out of reach of children. Store away from food, drink and animal 
feeding stuffs.

Shelf life: 2 years.

Direction For use : 
Outcast™ Ant Bait Station is specifically formulated to be attractive to ants which 
contains the active ingredient indoxacarb, an effective and non-repellent insecticide. 
The slight delay in mortality caused by the active ingredient, indoxacarb, allows ants to 
consume more of the bait and return to nest sites to contaminate other ants by sharing 
the bait with other members of the ant colony in the nest, such as queen and larvae. 
This leads to complete control of the colony and ant infestation. The use of Outcast™ 
Ant Bait Station will help eliminate ants within days of applying the gel according to 
label directions.

Uses :
For the control of black or garden ants (Lasius niger). Between 1 and 5 bait stations 
per 40 m2 in areas where ants are active (to achieve a maximum application rate of 0.5 
g of gel bait per m2). Bait stations may be replaced after a minimum of 7 days. 

Instructions for use :  Always read the label or leaflet before use and respect all the 
instructions provided. Inspect areas to determine the level of ant activity or infestation. 
Remove alternative food source that may be in competition from near areas. 
To activate the gel bait station: Remove bait station from packaging; Snap off 
the tab on the top of the bait station; Activate the bait station by squeezing the 
gel compartment on the top of the bait station, to deposit the gel in the central 
compartment; Place the bait station(s) in areas of ant infestation/activity. Place bait 
station in areas that target active ant trails, nests or other infested areas or areas 
suspected to be infested. Place bait stations to areas including, but not limited to, 
pest entry sites, attics, wall voids, behind cabinets or equipment under counters or 
appliances along skirting-boards and pipework. Outdoors use (terraces, backyards 
or gardens), place the bait station in places where it is more likely to find ants: eaves, 
cornices, where wires and pipes entering the structure of the building. Do not apply 
to surfaces where temperature can exceed °50C as this could cause the gel to liquefy 
(examples include, but are not limited to, parts of stoves, ovens, grills, fume hoods, 
saunas, heat lamps, fryers, dishwashers and hot water pipes). Remove bait stations at 
the end of the treatment and dispose of in accordance with local instructions .

WARRANTY STATEMENT :
The producing company guarantees the stability of the chemical and physical 
specifications of this pesticide and its safety in its original packages in regular storage 
throughout its validity period under the conditions of the United Arab Emirates.

التحذيرات :
ال تفتح محطات الطعم أو تتعامل مع الجل. لالستخدام فقط في المناطق التي يتعذر الوصول إليها للرضع واألطفال 
والحيوانات المصاحبة والكائنات غير المستهدفة. ال يستخدم على المناطق التي قد يتالمس فيها الطعام / العلف أو 

أسطح تجهيز الطعام مع المنتج أو تتلوث به. عند وضعه في الخارج ، تأكد من تطبيق المنتج على المناطق التي يتعذر 
الوصول إليها للغسيل الرطب والغسيل بالمطر. ال تضعه في المصارف وحولها.

اإلسعافات األولية : 
عام: احتفظ بعبوة المنتج أو الملصق أو صحيفة بيانات السالمة معك عند االتصال برقم الطوارئ أو مركز مراقبة 

السموم أو الطبيب أو الذهاب للعالج. في حالة مالمسة الجلد: اخلع جميع المالبس الملوثة على الفور. يغسل فورا 
مع الكثير من الماء. إذا استمر تهيج الجلد ، اتصل بالطبيب. اغسل المالبس الملوثة قبل إعادة االستخدام. في حالة 

مالمسة العين: اشطفها فوًرا بكمية كبيرة من الماء ، وأيًضا تحت الجفون ، لمدة 15 دقيقة على األقل. انزع العدسات 
الالصقة. مطلوب عناية طبية فورية. 

في حالة االبتالع: في حالة االبتالع ، اطلب المشورة الطبية على الفور وأظهر هذه العبوة أو الملصق. ال تقم بتحريض 
القيء.

مالحظة للطبيب: ال يوجد ترياق محدد متاح. عالج األعراض. توخى الحذر من لمس الجلد او العين او المالبس. اغسلها 
جيًدا بالماء والصابون بعد التعامل مع المنتج.

التخزين و التخلص من العبوات الفارغة : 
في نهاية العالج ، تخلص من الطعم غير المأكول والعبوة وفًقا للمتطلبات المحلية.

امسح أي منتج مسكوب بالمناشف الورقية وتخلص من المناديل الورقية المستخدمة في المكب. تخلص من فائض 
المنتج وعبوة المنتج لدى مقاول إدارة النفايات أو في موقع دفن نفايات معتمد لمبيدات اآلفات. يجب التخلص منها 

بطريقة آمنة. إذا لزم األمر ، استشر مشغل نفايات محترف أو سلطة محلية. ال تقم بإعادة تعبئة أو إعادة استخدام 
حاويات الطعم الفارغة.

يخزن في عبوة أصلية في مكان مغلق وجيد التهوية وجاف. تجنب ارتفاع درجات الحرارة. يحفظ بعيدا عن متناول 
األطفال. يخزن بعيًدا عن الطعام والشراب واألعالف الحيوانية.

مدة الصالحية: سنتان.

طريقة  اإلستخدام : 
تم تصميم محطة طعوم آوت كاست للنمل ، خصيًصا لتكون جذابة للنمل الذي يحتوي على المادة الفعالة  وهو 

مبيد حشري فعال وغير طارد. التأخير البسيط في القتل بسبب طبيعة المادة الفعالة إندوكساكارب يحفز النمل على 
استهالك الطعم والعودة الى المستعمرة لتلويث أفراد النمل اآلخرين من خالل تشارك الطعم مع أعضاء مستعمرة 

النمل األخرى في العش مثل الملكة واليرقات. هذا يؤدي إلى السيطرة الكاملة على المستعمرة وانتشار النمل. 
سيساعد استخدام محطة طعوم آوت كاست للنمل في القضاء على النمل في غضون أيام من وضع الجل وفًقا 

لتوجيهات الملصق.

اإلستخدامات :
معدل وتكرار التطبيق لمكافحة النمل األسود أو نمل الحديقة . بين 1 و 5 محطات طعم لكل 40 م 2 في المناطق 
التي ينشط فيها النمل )لتحقيق أقصى معدل تطبيق يبلغ 0.5 جرام من طُعم الجل لكل متر مربع(. يمكن استبدال 

محطات الطعم بعد 7 أيام على األقل.

تعليمات االستخدام :  اقرأ دائًما الملصق أو النشرة قبل االستخدام والتزم بجميع التعليمات المقدمة. افحص المناطق 
لتحديد مستوى نشاط النمل أو اإلصابة. قم بإزالة مصدر الغذاء البديل الذي قد يكون في منافسة من المناطق القريبة.

لتنشيط محطة طعم الجل: قم بإزالة محطة الطعم من العبوة ؛ الموجودة أعلى محطة الطعم ؛ قم بتنشيط محطة 
الطعم عن طريق الضغط على حجرة الجل في الجزء العلوي من محطة الطعم ، إليداع الجل في المقصورة المركزية ؛ 
ضع محطة )محطات( الطُعم في مناطق انتشار / نشاط النمل. ضع محطة الطعم في المناطق التي تستهدف مسارات 

النمل النشطة أو األعشاش أو المناطق المصابة األخرى أو المناطق المشتبه في إصابتها. ضع محطات الطعم في 
مناطق تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، مواقع دخول اآلفات ، والعليات ، وفراغات الحائط ، وخلف الخزانات 

أو المعدات أسفل العدادات أو األجهزة على طول األلواح الجانبية وأنابيب األنابيب. االستخدام في الهواء الطلق 
)المدرجات ، الساحات الخلفية أو الحدائق( ، ضع محطة الطعم في األماكن التي من المرجح أن تجد فيها النمل: 

كاألباريز ، حيث تدخل األسالك واألنابيب إلى هيكل المبنى. ال تنطبق على األسطح التي يمكن أن تتجاوز درجة 
الحرارة فيها 50 درجة مئوية ألن هذا قد يتسبب في تسييل الجل )تشمل األمثلة ، على سبيل المثال ال الحصر ، أجزاء 
من المواقد واألفران والشوايات وأغطية الدخان والساونا ومصابيح الحرارة والمقالي وغساالت الصحون و أنابيب الماء 

الساخن(. قم بإزالة محطات الطعم في نهاية العالج وتخلص منها وفًقا للتعليمات المحلية .

الضمان :
تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية و الفيزيائية لهذا المبيد و سالمته في عبواته األصلية في التخزين 

العادي طيلة فترة صالحيته تحت ظروف دولة األمارات العربية المتحدة ضــار تاريخ اإلنتاج 
تاريخ اإلنتهاء 
الشركة المستوردة : ألفاميد أبو ظبي المحدودة ذ . م . م رقم التشغيلة

اإلمارات العربية المتحدة ص.ب 11245

الشركة المنتجة : شركة سينچنتا لوقاية المزروعات

بلد المنشأ: أمريكا

Local Distributor:
alphamed Abu Dhabi Co. Limited LLC
P.O. 11245

Manufacture by : Syngenta Crop Protectio, AG

Country of Origin: USA

لمكافحة النملأوت كاست 
محطة طعوم
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