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Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта
RACUMIN PASTE

1.2. Притежател на разрешение
Име

Bayer Bulgaria EOOD

Адрес

5 Resbarska Str. 1510 Sofia България

Име и адрес на притежателя
на разрешението

Номер на разрешението
1543-1, 1543-4

Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3)
Дата на издаване на
разрешението
Дата на изтичане
срока на валидност на
разрешението

BG-0009409-0000

02/05/2013

31/08/2020

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

KOLLANT S.r.I.

Адрес на производителя

Via. C. Colombo 7/7A 30030 Vigonovo Италия

Местонахождение на
производствените обекти

Via. C. Colombo 7/7A 30030 Vigonovo Италия

Име на производителя

INDUSTRIALCHIMICA S.r.I.

Адрес на производителя

Via Sorgaglia 25 35020 Arre Италия

Местонахождение на
производствените обекти

Via Sorgaglia 25 35020 Arre Италия
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1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

18 - Куматетралил

Име на производителя

Bayer SAS; Environmental Science

Адрес на производителя

16 rue Jean Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Франция

Местонахождение на
производствените обекти

AlzChem Trostberg GmbH; CHEMIEPARK TROSTBERG Dr. Albert Frank Str. 32 D83308 Trostberg Германия

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида
Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание
(%)

Куматетралил

Coumatetralyl

Активно
вещество

5836-29-3

227-424-0

0.0375

2.2. Тип на формулирането
PA - Паста

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност
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Категория на опасност

Вреден при поглъщане.
Може да увреди плода.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
Използвайте предпазни ръкавици.
ПРИ явна или предполагаема експозиция:Обадете се в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ.
Да се изхвърли съда в съответствие с националната уредба..

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване
Употреба 1 - Родентицид/ силно действие.
Продуктов тип
Когато е подходящо, точно
описание на разрешената
употреба

ПТ 14 - Родентициди
Продуктът трябва да се използва от професионалисти, специализирани в контрола
на гризачите, само в устойчиви станции за примамки и покрити точки за стръв.
Станциите за стръв и покритите точки за стръв могат да се използват в и около
домашни, промишлени и търговски сгради, включително селскостопански сгради в
заразени райони (по протежение на стени, прозорци ...). Броят на сашетата за една
станция за примамки или покрита точка за примамки трябва да се адаптира към
ефективната доза. Броят на станциите за примамки и покритите точки на примамки
е функция от площта за обработка и степента на нападение. Трябва да се спазват
разстоянията между станциите за примамка и покритите точки за примамка.
Проверявайте и зареждайте станциите за примамка и покритите точки на примамка
няколко дни след първото прилагане, след това веднъж седмично, докато
примамката се консумира.
Биоцидният ефект се появява между 3 и 15 дни след поглъщането на примамките.

Целеви организъм(и)
(включително стадий на
развитие)

Mus musculus-House mouse-Juveniles and adults
Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles and adults
Rattus rattus-House rat-Juveniles and adults

На закрито

Област на употреба
На открито
Stored product protection, food protection, health protection and material protection (ie.
historical buildings, technical objects).
Защита на продукти за съхранение, защита на храни, защита на здравето и
защита на материалите (т.е. исторически сгради, технически обекти).
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Метод(и) на прилагане

Ръчно нанасяне -

Дози на приложение:

В и около сгради:

- Плъхове, висока степен на нападение: от 100g до 200g продукт / станция за
примамки. Разстояние между станциите за стръв: от 3 до 10 метра.

- Плъхове, ниска степен на нападение: от 100g до 200g продукт / станция за
примамки. Разстояние между станциите за примамка: от 5 до 20 метра.

- Мишки,
висока степен на нападение:
от 10 g до 20 g продукт / станция за примамки. Разстояние между станции за
стръв: от 2 до 10 метра.

- Мишки,
ниска степен на нападение
: от 10 g до 20 g продукт / станция за примамки. Разстояние между станции за
примамки: от 5 до 20 метра.

Дозировка(и) и честота на
прилагане

Плъх: 100g - 200g. Мишка: 10g - 20g. - 0 -

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на
опаковките

Картонен хартиен пакет, 5 kg

-

Продуктът RACUMIN PATE се предоставя в:
- индивидуални пакети в хартия.

Продажбата на професионалисти за контрол на гризачи ще бъде извършвана
така, че да не се позволява закупуването на количество продукт по-малко от 5
kg.
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4.1.1 Специфични инструкции за употреба
- При употреба не яжте, не пийте и не пушете.

- Не поставяйте върху повърхности или материали, които могат да са в контакт с храна, за да предотвратите замърсяване
на хранителни продукти или храни за животни.

- Да се предотврати достъпът от деца, домашни животни и диви животни.

- Поставете станцията за примамки на места, защитени от дъжд и наводнения.

- Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

- Станциите за примамки трябва да съдържат само родентициди.

- Носенето на ръкавици е задължително.

- Не отваряйте сашето.

- Измийте ръцете след употреба.

- Отстранете всички станции за стръв след приключване на третирането.

- Лечението трябва да се използва алтернативно с други видове активни вещества, за да се избегнат резистентността и
кръстосаната резистентност към антикоагуланти.

- Приемете мерки за интегрирано управление на вредителите като химически и физически методи и хигиенни практики.

- Проверете ефикасността на продукта на място: ако е необходимо, трябва да се разгледат причините за понижена
ефикасност за възможни доказателства за резистентност.

- Не използвайте продукта в район, където има подозрение или е установена
резистентност.

- Потребителите трябва да докладват направо на притежателя на регистрацията всички тревожни сигнали, които могат да
се приемат за развитие на
резистентност
.

Да бъде изписано на станциите за примамки
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- Не отваряйте станцията за примамки.

- Да се пази далеч от деца.

- Да се пази от храна, напитки и храни за животни.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
Етикетът на продукта и етикетът на сашета трябва да посочат "Не отваряйте сашето".
Притежателят на разрешението трябва да осигури наличието на непрозрачни и защитени станции за примамки.
Като защитени станции за примамки се считат кутии, в които примамката е недостъпна за деца и нецелеви организми.
Освен това трябва да се предвиди устройство, което да предотврати отварянето от деца.
Като покрити точки за примамка се считат устройства за примамки, осигуряващи същото ниво на защита за хората и
околната среда като станциите за примамка, фиксирани така, че да не се задвижват, като се избягва пряк контакт на
примамката с околната среда. Тези устройства трябва да бъдат проектирани така, че примамките да бъдат недостъпни за
широката общественост и за нецелевите животни.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или
косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на
околната среда
Ако бъдете изложен на въздействие на продукта, незабавно се свържете с център за контрол на отравяния или лекар и
опишете ситуацията (дайте информация от етикета и оценете степента на експозиция):
· При вдишване: да се диша чист въздух и да се поддържа в покой.
· При контакт с кожата: Премахнете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и изплакнете обилно с вода. Не
използвайте разтворители или разредители.
· При контакт с очите: Измийте обилно под нежна струя вода (ако е възможно, хладка) за няколко минути, като държите
клепачите отворени под водата.
· При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Не предизвиквайте
повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия продукт, не яжте и не пийте. В случай на спешност, свържете се с
номер 112.
Бележка за лекаря: продуктът RACUMIN PASTE съдържа антикоагулант-родентицид, може да се наложи продължително
лечение с витамин К1.

Да бъде изписано върху станциите за стръв
Ако бъдете изложен на въздействие на продукта, незабавно се свържете с център за контрол на отравяния или лекар и
опишете ситуацията (дайте информация от етикета и оценете степента на експозиция):
· При вдишване: да се диша чист въздух и да се поддържа в покой.
· При контакт с кожата: Премахнете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и изплакнете обилно с вода. Не
използвайте разтворители или разредители.
· При контакт с очите: Измийте обилно под нежна струя вода (ако е възможно, хладка) за няколко минути, като държите
клепачите отворени под водата.
· При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Не предизвиквайте
повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия продукт, не яжте и не пийте. В случай на спешност, свържете се с
номер 112. Бележка за лекаря: продуктът RACUMIN PASTE съдържа антикоагулант-родентицид, може да се наложи
продължително лечение с витамин К1.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно
обезвреждане на продукта и неговата опаковка
- Не почиствайте станциите за примамки между две приложения.
- Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин.
- Не изхвърляйте продукта в околната среда или в тръбопроводи.
- Изхвърляйте станциите за примамки в центровете за събиране на отпадъци или съответните места за събиране.
- Опаковката не трябва да се използва повторно или да се рециклира.
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- Неизядени или неизползвани примамки, както и изхвърлените извън станциите примамки трябва да се събират и да се
изхвърлят в центровете за събиране на отпадъци или в подходящи събирателни пунктове.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока
на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Продуктът може да бъде съхраняван и използван до 2 години след датата на производство.
- Да се съхранява и предпазва от светлина.
- Да се съхранява при максимална температура 40 ° C.
- Дръжте далеч от деца.
- Да се пази от храна, напитки и храни за животни.

5. Общи указания за употреба
5.1. Инструкции за употреба

Продуктът трябва да се използва от професионалисти, специализирани в контрола на гризачите, само в устойчиви станции
за примамки и покрити точки за стръв.
Станциите за примамка и покритите точки за примамка могат да се използват в и около домашни, промишлени и търговски
сгради, включително селскостопански сгради в заразени райони (по протежение на стени, прозорци ...).
Броят на сашетата за една станция за примамки или покрита точка за примамки трябва да се адаптира към ефективната
доза. Броят на станциите за примамки и покритите точки на примамки е функция от площта за обработка и степента на
нападение. Трябва да се спазват разстоянията между станциите за примамка и покритите точки за примамка.
Проверявайте и зареждайте станциите за примамка и покритите точки на примамка няколко дни след първото прилагане,
след това веднъж седмично, докато примамката се консумира.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Етикетът на продукта и етикетът на сашета трябва да посочат "Не отваряйте сашето".

Притежателят на разрешението трябва да осигури наличието на непрозрачни и защитени станции за примамки.

Като защитени станции за примамки се считат кутии, в които примамката е недостъпна за деца и нецелеви организми.
Освен това трябва да се предвиди устройство, което да предотврати отварянето от деца.

Като покрити точки за примамка се считат устройства за примамки, осигуряващи същото ниво на защита за хората и
околната среда като станциите за примамка, фиксирани така, че да не се задвижват, като се избягва пряк контакт на
примамката с околната среда. Тези устройства трябва да бъдат проектирани така, че примамките да бъдат недостъпни за
широката общественост и за нецелевите животни.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и
спешни мерки за опазване на околната среда
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Ако бъдете изложен на въздействие на продукта, незабавно се свържете с център за контрол на отравяния или лекар и
опишете ситуацията (дайте информация от етикета и оценете степента на експозиция):

· При вдишване: да се диша чист въздух и да се поддържа в покой.

· При контакт с кожата: Премахнете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и изплакнете обилно с вода. Не
използвайте разтворители или разредители.

· При контакт с очите: Измийте обилно под нежна струя вода (ако е възможно, хладка) за няколко минути, като държите
клепачите отворени под водата.

· При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Не предизвиквайте
повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия продукт, не яжте и не пийте. В случай на спешност, свържете се с
номер 112.

Бележка за лекаря: продуктът RACUMIN PASTE съдържа антикоагулант-родентицид, може да се наложи продължително
лечение с витамин К1.

Да бъде изписано върху станцията за примамки:
Да бъде изписано върху станциите за стръв

Ако бъдете изложен на въздействие на продукта, незабавно се свържете с център за контрол на отравяния или лекар и
опишете ситуацията (дайте информация от етикета и оценете степента на експозиция):

· При вдишване: да се диша чист въздух и да се поддържа в покой.

· При контакт с кожата: Премахнете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и изплакнете обилно с вода. Не
използвайте разтворители или разредители.

· При контакт с очите: Измийте обилно под нежна струя вода (ако е възможно, хладка) за няколко минути, като държите
клепачите отворени под водата.

· При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Не предизвиквайте
повръщане. Каквото и да е количеството на погълнатия продукт, не яжте и не пийте. В случай на спешност, свържете се с
номер 112. Бележка за лекаря: продуктът RACUMIN PASTE съдържа антикоагулант-родентицид, може да се наложи
продължително лечение с витамин К1.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
- Не почиствайте станциите за примамки между две приложения.
- (S35) Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин.
- Не изхвърляйте продукта в околната среда или в тръбопроводи.
- Изхвърляйте станциите за примамки в центровете за събиране на отпадъци или съответните места за събиране.

- Опаковката не трябва да се използва повторно или да се рециклира.

- Неизядени или неизползвани примамки, както и изхвърлените извън станциите примамки трябва да се събират и да се
изхвърлят в центровете за събиране на отпадъци или в подходящи събирателни пунктове.
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5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на
съхранение
Продуктът може да бъде съхраняван и използван до 2 години след датата на производство.

- Да се съхранява и предпазва от светлина.

- Да се съхранява при максимална температура 40 ° C.

- Дръжте далеч от деца.

- Да се пази от храна, напитки и храни за животни.

6. Друга информация
H302: Вреден при поглъщане.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.
P391 Събере разлататото.
P501 Съдържанието / съдът се изхвърля в съответствие с националното уредба.
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