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Наименование: ДЕЦИЯ паста.
Вид на препарата: примамка от зърнени храни и мазнини. За по-голяма безопасност
съдържа денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество.
Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.
Подгрупа 14 “ Родентициди”.
Активно вещество: Бродифакум, 3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-
hydroxycoumarin - 0.005 %.
Не се класифицира в категориите на опасност, съгласно действащото законодателство.
Съвети за безопасност:
S2 Да се пази от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S24 Да се избягва контакта с кожата.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже

опаковката или етикета.
S49 Да се съхранява само в оригинална опаковка.
Област на приложение: за борба с мишки, плъхове и други гризачи.
Категория на потребителите: професионална и масова.
Начин на употреба: Примамките се залагат на места, където има следи от активност на
гризачите (например свежи изпражнения, или около дупките им, или по пътечките, по които
преминават или на местата, където се хранят). Прилага се така наречената “импулсна
техника” – след първоначалното залагане се изчаква 8 – 10 дни и едва тогава се залага
повторно (гризачите поглъщат леталната доза при едно ядене).
Разходна норма:

- за плъхове:  по 10 – 15 пликчета през 10 метра, като в зоните с голямо нападение
разстоянието между “отровните точки” се намалява до 5 метра;

- за мишки: по 3 пликчета през 5 метра, като в зоните с голямо нападение разстоянието
между “отровните точки” се намалява до 2 метра.

Време за въздействие: зависи от приетото количество и е в рамките на няколко дни.
Брой и продължителност на третиранията: Залагането се повтаря, докато изчезнат
признаците за активност на гризачите (обикновено 2 - 3 пъти). “Отровните точки” се
проверяват през 8-10 дни. Примамката се подменя, ако е  замърсена или овлажнена. Когато
примамката е изконсумирана, се залага нова. В случаите, когато примамката е
изконсумирана от всички “отровни точки” в определен участък, се увеличава броят на
“отровните точки”, като се поставят посочените по-горе количества.
“Отровните точки” се обезопасяват срещу достъпа на животни, които не са обект на
предлаганата употреба и от контакт с вода. За целта, примамките се поставят в родентицидни
кутии, налични в търговската мрежа. В случай, че не можете да си осигурите такива кутии,
насипете примамката в панички и ги поставете във вътрешността на част от канализационна
тръба или ги покрийте например с тротоарна плоча, дъска или огъната ламарина.
Мерки за оказване на първа помощ:
При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Предизвикайте повръщане. Незабавно
потърсете медицинска помощ.
При контакт с кожата: Съблечете замърсените дрехи. Измийте замърсените кожни участъци
с вода и сапун.
При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода  в продължение на 10 - 15 минути при
широко отворени клепачи. Потърсете незабавно медицинска помощ.
При вдишване: При силно запрашаване, прахът дразни горните дихателни пътища. Изведете
пострадалият на чист въздух и потърсете медицинска помощ.
Необходимост от квалифицирана лекарска помощ:  При поглъщане  стомашната промивка е
ефективна, когато се направи в първите 4 часа  от поглъщането.
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Антидотно лечение: витамин К1 (конакион или фитоменадион). Дозировка 40 мг/ден за
възрастни и 20 мг/ден за деца, разпределени в няколко приема. Антидотът да се прилага под
лекарско наблюдение. Препоръчително е да се следи протромбиновото време и нивото на
хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което налага  при съмнение
за отравяне, да се следи протромбиновото време в първите 18 часа от инцидента, а при
отравяне – три дни след спиране приема на антидота.
Условия за съхранение, транспорт и употреба:
Не се квалифицира като опасен при транспорт. Да се транспортира в закрити траспортни
средства, разделно от храни и напитки.
Работа с препарата:  Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на
препарата. Да се прочете етикета. Да се избягва контакт с кожата, очите и
устата. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на
работа и преди почивка, ръцете да се измият основно със сапун и вода. В края
на работния ден да се вземе душ. Залагайте примамките на места, недостъпни за деца, птици,
домашни животни и други организми, които не са обект на предлаганата употреба!
Потърсете умрелите гризачи и ги изхвърлете по подходящ начин на места
недостъпни за деца, животни и птици! Подходящи средства за гасене на пожар: СО2,
пожарогасителен прах. По-големите пожари да се гасят с алкохолно-резистентна пяна.
Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: водна струя под
налягане. Тя може да се използва за охлаждане на опаковките.
Съхранение: В добре затворени, оригинални опаковки, при стайна температура в
сухи и добре вентилирани помещения, недостъпни за деца, външни лица,
домашни животни и други организми, които не са обект на предлаганата
употреба, далече от храни, напитки и фуражи. Складовете или помещенията да
се държат под ключ. Да не се излага на пряка слънчева светлина и влага. Да се
съхранява отделно от продукти за растителна защита, дезинфектанти и ароматни вещества,
тъй като примамката може да поеме миризмата им и да стане непривлекателна за гризачите.
Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не
употребявайте повторно празната опаковка! Когато на територията на населеното място има
организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за
рециклиране и опаковката на биоцидния препарат е обозначена с маркировка за разделно
събиране, отпадъците от биоцидния препарат и опаковките следва да се изхвърлят и/или
предават на определените за целта места.
Опаковка:

10-20 г в порьозни хартиени пликчета тип “чаени торбички” и след това
в полиетиленов плик в кашон 2 -20 кг;
1 – 10 кг в полиетиленова кофа;
0,04 – 1 kg в полиетиленова тарелка или в полипропиленова кутия.

Дата на производство: 03.08.2007г.
Годен до: 03.08.2010г.
Партида №: 07205002
Разрешение на МЗ за пускане на пазара № 0540-1/21.09.2007г.
Производител: Detia Garda GmbH, Dr. Werner Freyberg Straße 11, 69514 Laudenbach,
Germany, tel.: (+49) 6201 708 400
Лице, което пуска на пазара препарата: “Юнипест Контрол” ООД, ул. “Ж.Кюри“ № 69,
бл.312, ап.5, 1113 София, телефони: 963 1620, 963 3862, факс: 963 1228


