Summary of product characteristics for a biocidal product
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Administrative information

1.1. Trade names of the product
RACUMIN PASTE

1.2. Authorisation holder
Name

Bayer Hellas AG

Address

Sorou 18-20 15125 Marousi, Athens Greece

Name and address of the
authorisation holder

Authorisation number
14

R4BP 3 asset reference
number

CY-0008186-0000

Date of the authorisation

21/10/2013

Expiry date of the
authorisation

31/08/2020

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

ΒΑΥΕR S.A.S

Address of the manufacturer

- - - France

Location of manufacturing
sites

KOLLANT Srl - - Italy

ΙNDUSTRIALCHIMICA Srl - - Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)
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Active substance

18 - Coumatetralyl

Name of the manufacturer

Bayer CropScience AG

Address of the manufacturer

- - - Germany

Location of manufacturing
sites

AlzChem Trostberg GmbH - - Germany

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product
Common name

IUPAC name

Coumatetralyl

Function

CAS number

EC number

Content (%)

Active Substance

5836-29-3

227-424-0

0.0375

denatonium benzoate

0.001

2.2. Type of formulation
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB).

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure .

Precautionary statements

Keep out of reach of children.
Read label before use.
Keep away from food, drinks and feedstuff..
Keep only in original container.
Do not breathe dust.
Wash hands thoroughly after handling.
Do no eat, drink or smoke when using this product.
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Wear protective gloves.
IF SWALLOWED:Call a POISON CENTER if you feel unwell.
Get medical advice if you feel unwell.
Rinse mouth.
Avoid release to the environment.
Store in a closed container.
Store locked up.
Dispose of contents to according to national regulations.

4. Authorised use(s)

4.1 Use description
Use 1 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΓΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ
Product type
Where relevant, an exact
description of the authorised
use
Target organism(s) (including
development stage)

PT14 - Rodenticides (Pest control)

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο κατά των ποντικών και των αρουραίων

Mus musculus-House mouse-Ενήλικα και νεαρά
Rattus rattus-Roof rat-Ενήλικα και νεαρά
Rattus norvegicus-Brown rat-Ενήλικα και νεαρά

Indoor

Field(s) of use
Outdoor
Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο κατά των ποντικών και των αρουραίων

Application method(s)
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Bait application Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από
κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών.Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο
χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι
προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Επίσης οι
θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προστατευμένες από τη βροχή και να διασφαλίζεται
ότι τα δολώματα δεν θα παρασυρθούν από νερό. Κατά την τοποθέτηση των
δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα
πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω.
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper
resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν
δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς. Η δόλωση
αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Οι θέσεις
δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά. Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς
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να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά
και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.Θα
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου
υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές
ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή
των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε
φορά. Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις
οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό
διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση
στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης
από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης
δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση
δηλητηρίασης. Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας.
Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή
να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου). Οι δολωματικοί
σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα
τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.Η χρήση του
προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

Application rate(s) and
frequencies

Mus musculus: 10-20g δολώματος ανά θέση δόλωσης. Rattus rattus, R. Norvegicus 50100g δολώματος ανά θέση δόλωσης. - 0 Η εφαρμογή γίνεται με την ανίχνευση της παρουσίας των τρωκτικών στους χώρους που
επιθυμούμε να προστατέψουμε.
Mus musculus (α) Εσωτερικοί χώροι: 10-20g δολώματος ανά θέση δόλωσης. Σε
σοβαρές προσβολές οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 2 έως 10 μέτρα. Σε μέτριες
προσβολές οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 έως 20 μέτρα.
Rattus rattus, R. Norvegicus (α) Εσωτερικοί χώροι, (β) Εξωτερικοί χώροι (γύρω από
κτίρια): 50-100g δολώματος ανά θέση δόλωσης. Σε σοβαρές προσβολές οι θέσεις
δόλωσης θα απέχουν 3 έως 10 μέτρα. Σε μέτριες προσβολές οι θέσεις δόλωσης θα
απέχουν 5 έως 20 μέτρα.

Χρόνος εφαρμογής: Καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Category(ies) of users

General public (non-professional)
Professional

Pack sizes and packaging
material

Σακουλάκια - . - 10 γρ.

4.1.1 Use-specific instructions for use
Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).Μην τοποθετείτε τα
δολώματα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του
σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και
προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων. “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει αναφέρουν σε εμφανές σημείο υποχρεωτικά τα
παρακάτω:•«Μακριά από παιδιά»•«Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές» • «Μην ανοίγετε τον δολωματικό
σταθμό»•Τις πρώτες βοήθειες

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures
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Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).Μην τοποθετείτε τα
δολώματα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του
σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και
προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων. “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει αναφέρουν σε εμφανές σημείο υποχρεωτικά τα
παρακάτω:•«Μακριά από παιδιά»•«Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές» • «Μην ανοίγετε τον δολωματικό
σταθμό»•Τις πρώτες βοήθειες

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid
instructions and emergency measures to protect the environment
Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία coumatetralyl που είναι αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Σε περίπτωση έκθεσης στο σκεύασμα
καλέστε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση σε έναν
γιατρό περιγράφοντας την κατάσταση των συμπτωμάτων της μόλυνσης (αναφέρετε τις οδηγίες πρόληψης και θεραπείας που
αναγράφονται στην ετικέτα, επαληθεύστε την δόση και την έκταση της έκθεσης στη μόλυνση).Παράλληλα προχωρήστε στις
ακόλουθες ενέργειες :• Σε περίπτωση εισπνοής, αναπνεύστε καθαρό αέρα και αναπαυθείτε• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :
απομακρύνετε τα ενδύματα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και χλώρια.• Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια : πλυθείτε με άφθονο χλιαρό νερό για αρκετά λεπτά έχοντας τα μάτια ανοικτά.• Σε περίπτωση κατάποσης,
ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ανεξάρτητα από την ληφθείσα
ποσότητα φαρμάκου, αποφύγετε τη λήψη τροφής ή ποτού. Σε περίπτωση έντονης αδιαθεσίας, επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο
Πρώτων Βοηθειών. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its
packaging
Οι συσκευασίες μέχρι 500 γρ., θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους
χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από
καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η
φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.
Μη φαγώσιμα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκσευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για
άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
under normal conditions of storage
Tο προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος (μέγιστη θερμοκρασία
40οC), προστατευμένο από το φως, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

5. General directions for use
5.1. Instructions for use
Δες εγεκριμένες χρήσεις

5.2. Risk mitigation measures
Δες εγεκριμένες χρήσεις
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5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency
measures to protect the environment
Δες εγεκριμένες χρήσεις

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging
Δες εγεκριμένες χρήσεις

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage
Δες εγεκριμένες χρήσεις

6. Other information
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