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Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта
DDD- Expert Blocks/ ДДД Експерт- Блокчета

1.2. Притежател на разрешение
Име

Farmavit OOD

Адрес

zh.k. Hipodruma, bl. 139A, office 1 and 2 1612 Sofia България

Име и адрес на притежателя
на разрешението

Номер на разрешението
1635-3

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

BG-0014697-0000

14/12/2012

31/08/2020

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Фармавит ООД

Адрес на производителя

ж.к. "Хиподрума" бл. 139А, офис 1 и 2 1000 София България

Местонахождение на
производствените обекти

Фармавит ООД ж.к. "Хиподрума" бл. 139А, офис 1 и 2 София България

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)
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Активно вещество

12 - Бромадиолон

Име на производителя

Activa S.r.l

Адрес на производителя

via Feltrе 32 20132 Milano Италия

Местонахождение на
производствените обекти

via Feltrе 32 20132 Milano Италия

2. Състав и формулиране на продукта

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

IUPAC име

Бромадиолон

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание
(%)

Активно
вещество

28772-56-7

249-205-9

0.005

2.2. Тип на формулирането
RB - Готова за употреба примамка

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици.
Да се съхранява под ключ.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ .
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Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване
Употреба 1 - Готова за употреба родентицидна примамка
Продуктов тип
Когато е подходящо, точно
описание на разрешената
употреба
Целеви организъм(и)
(включително стадий на
развитие)

ПТ 14 - Родентициди
Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на
парафинови блокчета за контрол числеността на гризачи – сив плъх, черен плъх и
домашна мишка.
Rattus rattus-House rat-Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)
Rattus norvegicus-Brown rat-Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)
Mus musculus-House mouse-Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)

На закрито

Област на употреба
На открито
За професионална употреба- в и около индустриални сгради, складови
помещения, ферми, жилищни сгради, мазета, гаражи, килери и градини, както и
открити пространства.
За масова употреба- в жилищни сгради, мазета, гаражи, килери и градини.

Метод(и) на прилагане

Залагане на примамки Родентицидната примамка под формата на парафинови блокчета по 20 g се
поставя в дератизационни кутии, маркирани по безопасен начин, за да се избегне
неправилна употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и
разпиляване от гризачите в околната среда.

Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачите зони и
помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата,
които основно предпочитат.

Дозировка(и) и честота на
прилагане

За домашна мишка - 2 блокчета по 20 g на 100 m2. За сив плъх - 3 до 5 блокчета
по 20 g на 100 m2. За черен плъх -3 до 5 блокчета по 20 g на 100 m2 - 0 Дератизационните кутии с родентицидната примамка се поставят през 2 - 5 m за
домашна мишка и през 5- 10 m за сив и черен плъх, в зависимост от плътността на
заселване.
Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно
(седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени.
Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да
продължи максимум 6 седмици.

Категория(и) потребители
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Масова употреба (непрофесионален)
Професионална

Размери и материал на
опаковките

Полиетиленов плик с етикет - Пластмаса: PET 40;60;80;100;120;140;160;180;200;220;240;260;280;300;320;340;360;380;400;420;440
;460;480;500;520;540;560;580;600;620;640;660;680;700;720;740;760;780;800;820;840
;860;880;900;920;940;960;980;1000;1200;1400;1500 гр
Кашон с етикет - Хартия, картон - 1.50;1.60;1.75;1.80;
1.90;2.00;2.50;3,00;4.00;5.00;6.00;7.00;8.00;9.00;10,00;15,00;20,00;25,00;30,00;35,00;
Чувал с етикет - Пластмаса: PET - 15,00;20,00;25,00;30,00;35,00;40,00;45,00;50,00
кг.

4.1.1 Специфични инструкции за употреба
Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба.

Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелеви животни,особено на кучета, котки, прасета и домашни
птици.
Освен ако не e под надзора на оператор по контрол на вредителитеили на друго компетентно лице, антикоагулантните
родентициди да не се използват като постоянни отровни точки. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат
контрол в рамките на 35 дни.
Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която
примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрели животни.
Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торбии да се предават за съхранение или
унищожаване в обекти за обезвреждане наживотински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност
наХраните (ОДБХ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън
обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
При професионална употреба третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се поставят табели,описващи риска
от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.
Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не
трябва да се преместват/повреждат.

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
При контакт с кожата: Да се измие добре с много вода и сапун. Свалете и изперете замърсеното облекло.
При контакт с очите: Отстранете контактните лещи, ако има такива и изплакнете бавно и нежно очите с вода за поне 15-20
минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ.
При поглъщане: Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
Антидот - витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар).
Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи - (02) 9154 409.
e-mail:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Продуктът може да бъде опасен,ако бъде погълнат от домашни животни или други нецелеви животни. При поглъщане,
предизвикайте повръщане. Свържете се незабавно с вашия ветеринар и му покажете кутията или етикета.
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4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно
обезвреждане на продукта и неговата опаковка
Дератизационните кутии де се отстраняват след края на третирането. Остатъциот неконсумирани и повредени примамки да
се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националнато
законодателство.
Не използвайте празните опаковки отново и не ги изхвърляйте в околната среда, а в съответствие с действащите
разпоредби.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока
на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Вижте етикета

5. Общи указания за употреба
5.1. Инструкции за употреба
Вижте точка 4.1.1.

5.2. Мерки за намаляване на риска
Вижте точка 4.1.2.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и
спешни мерки за опазване на околната среда
Вижте точка 4.1.3.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
Вижте точка 4.1.4.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на
съхранение
Вижте точка 4.1.5.
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6. Друга информация
Няма налична допълнителна информация.
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