РАКУМИН ПАСТА
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г.
Лице, което пуска на пазара :
Байер България ЕООД
1510 София
ул. Резбарска № 5.
тел. +359 2 8140164
Производител:
Bayer Environmental Science SAS
16 rue Jean-Marie Leclair
CP 106
69266 Lyon Cedex 09
France
Наименования на активното вещество: Куматетралил - 0.375 g/ 1000 g (0.0375 %
w/w).
Област на приложение: готова за употреба родентицидна примамка за контрол на
плъхове (Rattus rattus, Rattus norvegicus) и домашни мишки (Mus musculus domesticus) в
и около частни, обществени и земеделски сгради. Биоцидът е ефективен срещу
плъховете и домашните мишки във всички стадий на тяхното развитие. Продуктът
трябва да се прилага само в защитени от отваряне дератизационни кутии и покрити
отровни точки на закрито и на открито (само около сгради).
- Привлекателен състав на сместа: гризачите ще изяждат примамките редовно.
- Може да се използва на влажни места: консистенцията на сместа гарантира добро
запазване на примамката.
Начин на действие : Примамката съдържа куматетралил, антикоагулант, провокиращ
смъртоносно вътрешно кървене при плъховете, които умират далеч от поставената
примамка. Ефектът се проявява няколко дни след поглъщане, така че смъртта на
плъховете изглежда естествена и не предизвиква подозрение сред събратята им.
Само за професионална употреба.
Пиктограма « Битрекс » :
Съдържа Bitrex®: силния горчив вкус на Bitrex® намалява риска от случайно
поглъщане от хора и в частност деца, без да намалява привлекателността на продукта за
плъховете.
Биоцидният ефект настъпва 3 до 15 дни след поглъщане на примамката.
Група 3 Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 14 Родентициди.
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Внимание

H302 Вреден при поглъщане.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се
експозиция
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P264 Да се измие старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301+312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ
или на лекар при неразположение.
P330 Изплакнете устата.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните изисквания.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за употреба
Категория на потребители: професионална.
Вид на биоцидния препарат – паста.
Описание на начина на употреба:
Броят на сашетата поставени в една дератизационна кутия и покрита отровна точка
трябва да съответства на разрешената доза за употреба.
Броят на поставените дератизационни кутии и покрити отровни точка зависи от
мястото, което ще се третира и степента на нападение.
Разстоянието между дератизационните кутии и покритите отровни точки трябва да
съответства на посоченото на етикета.
Проверявайте и допълвайте дератизационните кутии и покритите отровни точки
няколко дни след първото залагане на примамката и след това веднъж седмично, докато
примамката продължава да бъде консумирана.
Не почиствайте дератизационните кутии между две приложения.
Дератизационните дейности срещу плъхове и мишки трябва да продължат докато се
преустанови консумацията на примамката, но не повече от 5 седмици. Нормалната
дератизационна кампания продължава 3 седмици.
Замърсената примамка и труповете на гризачите трябва да се събират при всяка
инспекция на мястото на третиране.
При завършване на дератизацията и постигането на контрол на гризачите цялата
остонала примамка трябва се събира и изхвърля като отпадък от пестициден продукт.
Антикоагулантните примамки не трябва да се прилагат като постоянни примамки,
въпреки че залагането може да подължи с примамки не съдържащи активно вещество.
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В и около сгради:
- Плъхове, висока степен на нападение: от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка.
Разстояние между отровните точки: от 3 до 10 метра.
-Плъхове, ниска степен на нападение:
от 100 г до 200 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5
до 20 метра.
-Мишки, висока степен на нападение:
от 10 г до 20 г от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки от 2 до
10 метра.
-Мишки, ниска степен на нападение:
от 10g до 20g от продукта на отровна точка. Разстояние между отровните точки: от 5 до
20 метра.
•
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•
•
•
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•
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Сашетата се поставят в БЕЗ ДА СЕ ОТВАРЯТ.
Съхранявайте и пазете от директна светлина
Съхранявайте при максимална температура от 40°C
Да се пази далече от достъп на деца..
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
По време на работа да не се яде, пие и пуши.
Не поставяйте върху повърхности или материали, които могат да влязат в
контакт с хранителни продукти, за да предотвратите замърсяване на храни за
хора и животни.
Предотвратете достъпът на деца, домашни любимци и диви животни.
Поставете дератизационната кутия на места защитени от дъжд и наводняване.
Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Дератизационните кутии трябва да съдържат само родентициди.
Носенето на ръкавици е задължително.
Не отваряйте сашетата.
Измивайте ръцете си след употреба.
Отстранете всички дератизационни кутии след третирането.
Третирането трябва да се прилага като се редува използването на други активни
вещества, за да се предотврати създаването на резистентност и кръстосана
резистентност спрямо антикоагулантите..
Вземете мерки за интегрирана борба с вредителите като например химички и
физични методи и хигиенни практики.
Проверете ефикасността на продукта на място: при нужда, причините за
намалената ефикасност следва да бъдат проучени и да се потърси възможно
доказателство за изградена резистентност.
Не използвайте продукта в място, където е установено или се подозира
наличието на резистентност.
Потребителите следва да докладват директно на притежателя на регистрацяита
относно всякакви смущаващи сигнали, за които може да се приеме, че сочат за
развитие на резистентност.

Мерки за първа помощ:
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В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за
контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете
информацията от етикета и оценете степента на излагане):
• При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте.
• При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, изммийте кожата със сапун,
след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или
разредители.
• При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна)
за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода.
• При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и
да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане.
Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това.
При спешни случай, обадете се на 112.
Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен
родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен перод от
време.
•
•
•
•
•

Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
Не изхвърляйте продукта в околната среда или в канализацията
Изхвърлете дератизационните кутии в центрове за прием на отпадъци или на
подходящи за това събирателни пунктове.
Опаковката да не се използва отново или рециклира.
Не изконсумираните примамки, не използваните примамки, както и примамките
изхвърлени извън дератизационните кутии, трябва да се събират и изхвърлят в
центрове за събиране на отпадъци или на подходящи за това събирателни
пунктове

Партиден номер:
Дата на производство:
Годен до:
Опаковка:
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На дератизационна кутия трябва да се постави следният текст:
• Не отваряйте дератизационната кутия.
• Да се пази далече от достъп на деца..
• По време на работа да не се яде, пие и пуши.
Мерки за първа помощ:
В случай че бъдете експонирани на продукта, свържете се незабавно с център за
контрол отравянията или с медицинско лице и опишете ситуацията (представете
информацията от етикета и оценете степента на излагане):
• При вдишване: дишайте чист въздух и си почивайте.
• При контакт с кожата: свалете замърсените дрехи, изммийте кожата със сапун,
след което изплакнете обилно с вода. Не използвайте разтворители или
разредители.
• При контакт с очите: Измийте обилно под течаща вода (по възможност, хладна)
за няколко минути, като държите клепачите отворени под струята течаща вода.
• При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и
да се покаже опаковката или етикетът. Не предизвиквайте повръщане.
Независимо от количеството погълнат продукт, не яжте и не пийте след това.
При спешни случай, обадете се на 112.
• Забележка към лекаря: продуктът Ракумин Паста съдържа антикоагулантен
родентицид; може да е необходимо лечение с витамин К1 за продължителен
перод от време.
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Върху сашето се поставя следният текст:
Не отваряйте сашето.
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