PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ

Brodirat®

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki
ostrożności: Kategoria zagrożenia: Repr. 1 A, STOT RE 2
Zwroty określające zagrożenia:
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H373 Może powodować uszkodzenie narządów ( krew ) poprzez długotrwałe lub
powtarzane narażenie
Środki ostrożności:
P 101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
P 102 Chronić przed dziećmi
P 201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P 260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P 280 Stosować rękawice ochronne
P 308+313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P 302+352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody
P 501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi
P 405: Przechowywać pod zamknięciem.

BLOCZKI
(średnia waga bloczka 20 g)

Nr pozwolenia na produkt biobójczy: PL/2015/0185/MR
Posiadacz zezwolenia:
Detia Freyberg GmbH, Dr Werner-Freyberg Str. 11, 69514 Laudenbach, Niemcy
Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:PUPH SOLFUM Sp. z o.o., ul.Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień
AB, tel. 42 712 51 00, e-mail: solfum@solfum.com.pl
Substancja czynna: Brodifakum,( 3-[3-(4’-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksykumaryna, Nr CAS 56073-10-0, Nr WE 259-980-5, zawartość 0,005g/100g
Produkt zawiera benzoesan denatonium: czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.
Postać użytkowa: bloczki, przynęta gotowa do użycia.
Zakres stosowania produktu biobójczego;
Grupa produktowa PT14, preparat do zwalczania myszy wewnątrz i wokół budynków: mysz domowa (Mus
musculus ),
Kategorie użytkowników: profesjonalny
Dozowanie i sposób stosowania:
Zwalczanie myszy: wykładać 20-50 g przynęty w karmniku deratyzacyjnym lub zabezpieczonym punkcie z
przynętą rozmieszczonym co 2-3 m.
Zaleca się stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może
być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły
do niej dotrzeć.
Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktami lub padłymi gryzoniami
jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać przynętę
zjedzoną i wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Po zakończeniu zabiegu
deratyzacji usunąć martwe gryzonie, karmniki z przynętą oraz przynętę znalezioną poza karmnikiem. Padłe
gryzonie i przynętę należy usunąć, stosując rękawice ochronne.
Tam gdzie jest to możliwe, preferowane jest ponowne użycie nieuszkodzonych karmników deratyzacyjnych.
Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni.
Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na brodifakum to należy zastosować
produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów.
Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu środków gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu miesiąca. Jeśli po tym
okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.
Numer serii: na opakowaniu
Data ważności: 2 lala (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.
Data produkcji: na opakowani
Ilość produktu w opakowaniu: 10 kg

Ważne środki ostrożności:
Produkt przechowywać i stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem
zwalczania ( zwłaszcza psów, kotów, świń, i ptaków ).
Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produkty gryzoniobójcze i nie
wolno przy nich manipulować.
2% składu produktu stanowią składniki o nieznanej toksyczności pokarmowej.
37% składu produktu stanowią składniki o nieznanej toksyczności skórnej
i inhalacyjnej.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. Zapewnić
natychmiastową pomoc lekarską.
W przypadku połknięcia, należy natychmiast podać wodę do picia
NIEBEZPIECZEŃSTWO
i skontaktować się z lekarzem.
Antidotum: witamina K, podawana pod nadzorem lekarza.
Skutki uboczne: Produkt wykazuje szkodliwe działanie z 3-7 dniowym opóźnieniem.
Objawy zatrucia; krwawienie z nosa i dziąseł, ogólne osłabienie.
W skrajnych przypadkach- wewnętrzne krwotoki, mogące prowadzić do wstrząsu i śpiączki.
Środki ochrony środowiska:
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Bezpieczne usuwanie produktu i jego opakowania:
Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku), w tym przynętę znalezioną poza karmnikiem, zużyte karmniki
deratyzacyjne oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym,
chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
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