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Cuprins

Informații administrative
1.1. Denumirea comercială a produsului
1.2. Detinatorul autorizației
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
2. Compoziția și formularea produsului
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
2.2. Tipul preparatului
3. Fraze de pericol și de precauție
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)
4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte,
instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

4

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si
ambalajul acestuia

5

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare

5

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

6
7

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte,
instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

7

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si
ambalajul acestuia

7

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare

7

5. Direcții generale de utilizare
5.1. Instrucțiuni de utilizare
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor
5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri
de urgență pentru protecția mediului
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
6. Alte informații

7
8
8
8
8
8
9

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului
Master rat bloks

1.2. Detinatorul autorizației
Numele

LODI S.A.S.

Adresa

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Franța

Numele și adresa detinatorului
autorizației

Numărul curent
RO/2013/0009/MRA/ IE/BPA 70161+ IE/BPA 70162

Numărul curent R4BP 3

RO-0002603-0000

Data autorizației

30/09/2012

Data de expirare a
autorizației

30/06/2020

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului

LODI SA

Adresa producătorului

Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Franța

Adresa locurilor de producție

Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Franța

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
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Substanța activa

12 - Bromodiolonă

Numele producatorului

Pelgar international Ltd

Adresa producătorului

Newman Lane industrial Estate Hants. GU34 2 QR Alton Republica Cehă

Adresa locurilor de producție

Newman Lane Insutrial Estate Hants. GU34 2 QR Alton Republica Cehă

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
Denumirea comună
Bromodiolonă

Denumirea IUPAC
3-[3-(4'-Bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy1-phenylpropyl]-4hydroxy-2H-1benzopyran-2-one

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Substanța activă

28772-56-7

249-205-9

0.005

2.2. Tipul preparatului
RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Citiţi eticheta înainte de utilizare.
A se păstra departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Evitaţi dispersarea în mediu.
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ.
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A se depozita într-un recipient închis.
A se depozita sub cheie.
Aruncaţi conţinutul la prin incinerare.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare
Utilizarea 1 - Profesionali
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide
momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare.Utilizare pentru
controlul rozatoarelor (soareci si sobolani). Produsul se utilizeaza in interiorul si in jurul
cladirilor (inclusiv cladiri istorice, obiective tehnice), pentru protectia sanatatii publice, a
materialelor si produselor depozitate; suplimentar, pentru uz profesional, produsul este
destinat aplicarii pe rampe de gunoi, zone deschise (cum ar fi, gaurile sobolanilor) si in
canalizare.
Mus musculus-House mouse-juvenil si adult
Rattus norvegicus-Brown rat-juvenil si adult

de interior

Domeniul de utilizare
în aer liber
Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci si sobolani). Produsul se utilizeaza in
interiorul si in jurul cladirilor (inclusiv cladiri istorice, obiective tehnice), pentru protectia
sanatatii publice, a materialelor si produselor depozitate; suplimentar, pentru uz
profesional, produsul este destinat aplicarii pe rampe de gunoi, zone deschise (cum ar
fi, gaurile sobolanilor) si in canalizare.

Metoda (metodele) de aplicare
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momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizar Metoda şi/sau frecvenţa de aplicare:
Sobolani bruni, sobolani de casa (adulti si tineri): se plaseaza blocuri de 60-100g in
amplasamente acoperite, rezistente la deschidere fortata, distantate intre ele la 10m
(5m in zone cu infestare puternica) in zonele in care sobolanii sunt activi. Se verifica
regulat consumul otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand
se opreste consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare
noua (de ex. urme sau excremente proaspete).
Soareci de cas (adulti si tineri): se plaseaza blocuri de 20-30g in amplasamente
acoperite, rezistente la deschidere fortata, distantate intre ele la 5m (2m in zone cu
infestare puternica) in zonele in care soarecii sunt activi. Se verifica regulat consumul
otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand se opreste
consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare noua (de
ex. urme sau excremente proaspete)
In canalizare: Soboloni: se plaseaza blocuri de 200-300g in amplasamente acoperite,
rezistente la deschidere fortata, distantate intre ele la 30-50m (5m in zone cu infestare
puternica) in zonele in care sobolanii sunt activi. Se verifica regulat consumul otravii si
se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand se opreste consumul. Se
repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare noua (de ex. urme sau
excremente proaspete).
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Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Sobolani bruni, de casa: 60-100 g ; Soareci de cas 20-30 g ; 200-300 g in canalizare - 0
Se verifica regulat consumul otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata,
pana cand se opreste consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi
de infestare noua (de ex. urme sau excremente proaspete).

Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional
profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

cutie - Hârtie, carton - 5, 10, 15, 20 kg
recipient tip galeata - polipropilena, polistiren - 5, 10, 15, 20 kg
plicuri, pungi cu momeala - polipropilena, polietilena - pentru dimensiuni individuale ale
momelei
statii cu momeala pre-formulata - policlorura de vinil, carton... - bloc de 1*30 g sau 2*50
g (100g) continut intr-o statie de momeala

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii. A se proteja pielea cu imbracaminte care va fi spalata in mod regulat. A se spala
mainile si fata dupa aplicare si folosirea produsului, precum si inainte de a manca, bea sau fuma.Mediu: Instrucţiuni pentru
eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului sau: Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211
/2011 privind regimul deseurilor, de către operatori autorizaţi.
Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului: A se citi eticheta inainte de utilizare si a se urma instructiunile
prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie sa ramana intact Ia utilizalorul final.A se evita orice expunere inutila. in special a se evita
ingerarea. A nu se aplica in zonele in care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafetele de prelucrare a alimentelor pot
intra in contact cu / sau pot fi contaminane de catre produs. Este interzisa utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf,
gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atentie zona, in specail in locurile izolate si adapostite, pentru a
se determina amploarea infestarii. Pe toate suprafetele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate in containere marcate clar
"Otrava", rezistente Ia fortare sau cu alte acoperiri de siguranta pentru a minimiza riscul de consum si otravirea copiilor, animalelor
de companie si a altor animale netinta.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
P102 - A nu se lăsa Ia îndemâna copiilor.
P 103- Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunaţi imediat Ia un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.
P501- Eliminaţi conţinutul/recipientul prin incinerare.

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagularii sanguine, deoarece Bromadiolona interactioneaza cu
vitamina K I - simptomele intoxicatiei pot fi: formearea usoara a contuziilor, sangerari ale nasului sau a gingiilor, sange in scaune sau
urina, sangerare excesiva dupa julituri sau taieturi minore - simptomele de otravire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor
zile.Controlulu expunerii umane: A se purta manusi adecvate.
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Hemoragiile pot apare dupa cateva zile de la ingerare.Instrucţiuni de prim-ajutor şi sfaturi medicale: General : in caz de accident,
suspiciune de expunere sau inrautatirea starii generale, se solicita consult medical (aratand eticheta, daca este posibil)Ingestie : a se
solicita consult medical de urgenta. Contact cu pielea : a se spala cu apa si sapun. A se inlatura si apala imbracamintea
contaminata. Contact cu ochii: a se indeparta lentilele de contact,dupa caz si a se clati ochii lent si cu grija cu apa timp de 5-20
minute. A se solicita consult medical de urgenta. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicala.
Cutiile cu otrava trebuie asigurate si amplasate in zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie si animalelor netinta. A se
utiliza manusi de protectie a mainilor. In timpul tuturor operatiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morti, resturile de
otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava gasite la distanta de amplasamentul de aplicare in vederea minimizarii riscurilor de
consum si otravire a copiilor, animalelor de companie/domestice si altor animale netinta. A se depozita intr-un loc racoros, uscat,
bine aerisit. A se depozita incuiat, in containerul original, inchis bine. Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în
spaţiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru rnomeli în condiţii de siguranţă pentru evitarea ingestiei de către animalele
neţintă.
In cazul utilizării profesionale, ambalajele trebuie curatate inainte de eliminare. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în
mediu, produsul biocid. Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa
induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor. Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulări de
substanţă activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle
suprafată. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafaţa anunţaţi irnediat autorităţile competente.

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

4.2 Modul de utilizare
Utilizarea 2 - neprofesionali
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide
momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare.Utilizare pentru
controlul rozatoarelor (soareci si sobolani). Produsul se utilizeaza in interiorul si in jurul
cladirilor (inclusiv cladiri istorice, obiective tehnice), pentru protectia sanatatii publice, a
materialelor si produselor depozitate;

Mus musculus-House mouse-juvenil si adult
Rattus norvegicus-Brown rat-juvenil si adult

Domeniul de utilizare
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de interior
în aer liber
Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci si sobolani). Produsul se utilizeaza in
interiorul si in jurul cladirilor (inclusiv cladiri istorice, obiective tehnice), pentru protectia
sanatatii publice, a materialelor si produselor depozitate;

Metoda (metodele) de aplicare

momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare. Metoda şi/sau frecvenţa de aplicare:
Sobolani bruni, sobolani de casa (adulti si tineri): se plaseaza blocuri de 60-100g in
amplasamente acoperite, rezistente la deschidere fortata, distantate intre ele la 10m
(5m in zone cu infestare puternica) in zonele in care sobolanii sunt activi. Se verifica
regulat consumul otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand
se opreste consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare
noua (de ex. urme sau excremente proaspete).
Soareci de cas (adulti si tineri): se plaseaza blocuri de 20-30g in amplasamente
acoperite, rezistente la deschidere fortata, distantate intre ele la 5m (2m in zone cu
infestare puternica) in zonele in care soarecii sunt activi. Se verifica regulat consumul
otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand se opreste
consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare noua (de
ex. urme sau excremente proaspete)

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

sobolani bruni : 60-100 g ; soareci de cas : 20-30 g - 0 Se verifica regulat consumul otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata,
pana cand se opreste consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi
de infestare noua (de ex. urme sau excremente proaspete)

Categoria (categoriile) de
utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

cutie - Hârtie, carton - 150, 180, 240, 260, 300, 360 g
statii cu momeala pre-formulata - PP,PE - bloc : 1*30 g sau 2*50 g (100 g) continut intro statie de momeala
plicuri, pungi cu momeala - PP, PE - a se vedea dimensiunea momelli

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii. A se proteja pielea cu imbracaminte care va fi spalata in mod regulat. A se spala
mainile si fata dupa aplicare si folosirea produsului, precum si inainte de a manca, bea sau fuma.Mediu: Instrucţiuni pentru
eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului sau: Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211
/2011 privind regimul deseurilor, de către operatori autorizaţi.
Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului: A se citi eticheta inainte de utilizare si a se urma instructiunile
prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie sa ramana intact Ia utilizalorul final.A se evita orice expunere inutila. in special a se evita
ingerarea. A nu se aplica in zonele in care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafetele de prelucrare a alimentelor pot
intra in contact cu / sau pot fi contaminane de catre produs. Este interzisa utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf,
gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atentie zona, in specail in locurile izolate si adapostite, pentru a
se determina amploarea infestarii. Pe toate suprafetele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate in containere marcate clar
"Otrava", rezistente Ia fortare sau cu alte acoperiri de siguranta pentru a minimiza riscul de consum si otravirea copiilor, animalelor
de companie si a altor animale netinta.
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4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
P102 - A nu se lăsa Ia îndemâna copiilor.
P 103- Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunaţi imediat Ia un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.
P501- Eliminaţi conţinutul/recipientul prin incinerare.

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagularii sanguine, deoarece Bromadiolona interactioneaza cu
vitamina K I - simptomele intoxicatiei pot fi: formearea usoara a contuziilor, sangerari ale nasului sau a gingiilor, sange in scaune sau
urina, sangerare excesiva dupa julituri sau taieturi minore - simptomele de otravire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor
zile.Controlulu expunerii umane: A se purta manusi adecvate.
Hemoragiile pot apare dupa cateva zile de la ingerare.Instrucţiuni de prim-ajutor şi sfaturi medicale: General : in caz de accident,
suspiciune de expunere sau inrautatirea starii generale, se solicita consult medical (aratand eticheta, daca este posibil)Ingestie : a se
solicita consult medical de urgenta. Contact cu pielea : a se spala cu apa si sapun. A se inlatura si apala imbracamintea
contaminata. Contact cu ochii: a se indeparta lentilele de contact,dupa caz si a se clati ochii lent si cu grija cu apa timp de 5-20
minute. A se solicita consult medical de urgenta. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicala.
Cutiile cu otrava trebuie asigurate si amplasate in zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie si animalelor netinta. A se
utiliza manusi de protectie a mainilor. In timpul tuturor operatiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morti, resturile de
otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava gasite la distanta de amplasamentul de aplicare in vederea minimizarii riscurilor de
consum si otravire a copiilor, animalelor de companie/domestice si altor animale netinta. A se depozita intr-un loc racoros, uscat,
bine aerisit. A se depozita incuiat, in containerul original, inchis bine. Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în
spaţiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru rnomeli în condiţii de siguranţă pentru evitarea ingestiei de către animalele
neţintă.
Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu, produsul biocid. Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza
informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor.
Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulări de substanţă activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi
să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle suprafată. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafaţa
anunţaţi irnediat autorităţile competente.

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

5. Direcții generale de utilizare
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5.1. Instrucțiuni de utilizare
A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii. A se proteja pielea cu imbracaminte care va fi spalata in mod regulat. A se spala
mainile si fata dupa aplicare si folosirea produsului, precum si inainte de a manca, bea sau fuma.Mediu: Instrucţiuni pentru
eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului sau: Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211
/2011 privind regimul deseurilor, de către operatori autorizaţi.
Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului: A se citi eticheta inainte de utilizare si a se urma instructiunile
prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie sa ramana intact Ia utilizalorul final.A se evita orice expunere inutila. in special a se evita
ingerarea. A nu se aplica in zonele in care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafetele de prelucrare a alimentelor pot
intra in contact cu / sau pot fi contaminane de catre produs. Este interzisa utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf,
gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atentie zona, in specail in locurile izolate si adapostite, pentru a
se determina amploarea infestarii. Pe toate suprafetele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate in containere marcate clar
"Otrava", rezistente Ia fortare sau cu alte acoperiri de siguranta pentru a minimiza riscul de consum si otravirea copiilor, animalelor
de companie si a altor animale netinta.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor
P102 - A nu se lăsa Ia îndemâna copiilor.
P 103- Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunaţi imediat Ia un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.
P501- Eliminaţi conţinutul/recipientul prin incinerare.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și
măsuri de urgență pentru protecția mediului
Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagularii sanguine, deoarece Bromadiolona interactioneaza cu
vitamina K I - simptomele intoxicatiei pot fi: formearea usoara a contuziilor, sangerari ale nasului sau a gingiilor, sange in scaune sau
urina, sangerare excesiva dupa julituri sau taieturi minore - simptomele de otravire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor
zile.Controlulu expunerii umane: A se purta manusi adecvate.
Hemoragiile pot apare dupa cateva zile de la ingerare.Instrucţiuni de prim-ajutor şi sfaturi medicale: General : in caz de accident,
suspiciune de expunere sau inrautatirea starii generale, se solicita consult medical (aratand eticheta, daca este posibil)Ingestie : a se
solicita consult medical de urgenta. Contact cu pielea : a se spala cu apa si sapun. A se inlatura si apala imbracamintea
contaminata. Contact cu ochii: a se indeparta lentilele de contact,dupa caz si a se clati ochii lent si cu grija cu apa timp de 5-20
minute. A se solicita consult medical de urgenta. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicala.
Cutiile cu otrava trebuie asigurate si amplasate in zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie si animalelor netinta. A se
utiliza manusi de protectie a mainilor. In timpul tuturor operatiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morti, resturile de
otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava gasite la distanta de amplasamentul de aplicare in vederea minimizarii riscurilor de
consum si otravire a copiilor, animalelor de companie/domestice si altor animale netinta. A se depozita intr-un loc racoros, uscat,
bine aerisit. A se depozita incuiat, in containerul original, inchis bine. Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în
spaţiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru rnomeli în condiţii de siguranţă pentru evitarea ingestiei de către animalele
neţintă.
n cazul utilizării profesionale, ambalajele trebuie curatate inainte de eliminare.Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în
mediu, produsul biocid. Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa
induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor. Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulări de
substanţă activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle
suprafată. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafaţa anunţaţi irnediat autorităţile competente.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
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Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranţă, cu protecţie la expunerea razelor
solare, departe de susrse de căldură/aprindere, cu ventilaţie adecvată. Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei
pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc
colectate in urma controlului operational pentru a rninimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte
animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

6. Alte informații
placeholder text

27/06/2019

REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI

9

