
1

Наименование: ДЕЦИЯ пелети.

Фирма, която 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
Производител: Detia Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, D-69514 Laudenbach,
Germany, Telephone:  (+49) (0) 6201 708 0

Разрешение на МЗ за пускане на пазара № 0399-1/15.06.2007г.

Активно вещество: бродифакум 0.005 %.

Не се класифицира в категориите на опасност.

Съвети за безопасност:
S1/2 Да се  съхранява под ключ и далече 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 оргинална опаковка.

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.
Подгрупа 14 “ Родентициди”.

Област на приложение: за борба с мишки, плъхове и други гризачи.

Категория на потребителите: професионална и масова.

Вид на биоцидния препарат: Пелетизирана примамка от зърнени храни. За по-голяма
безопасност съдържа денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество.

Начин на употреба:

Залагайте примамката там, където има признаци на активност на гризачите (например
свежи изпражнения или около дупките им, пътечките по които преминават и местата,
където се хранят). Прилага се така наречената “импулсна техника” – след
първоначалното залагане се изчаква 8-10 дни и едва тогава се залага повторно. Причината
е, че гризачите поглъщат леталната доза при едно ядене.
Разходна норма: заложете “отровни точки” по цялата нападната площ, всяка по 20 – 50 г
примамка за плъхове и 5-15 г за мишки. За плъховете залагайте на дистанция през 10
метра, като намалявате дистанцията до 5 метра в зоните с голямо нападение. За мишките,
залагайте на дистанция от 5 метра, като я намалявате до 2 метра в зоните с голямо
нападение;
Време на въздействие: времето на въздействие зависи от приетото количество и е в
рамките на няколко дни.
Брой и продължителност на третиранията – залагането се повтаря докато изчезнат
признаците на активност на гризачите ( обикновено 2-3 пъти ).
Обезопасете отровните точки срещу достъпа на животни, които не са обект на третиране
и от вода. Ползвайте родентицидни кутии, налични в търговска мрежа. Ако не можете да
си осигурите такива кутии, насипете примамката в паничка и ги поставете във
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вътрешността на парче от канализационна тръба или я покрийте с тротоарна плоча, дъска
или огъната ламарина.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения:
Едно ядене убива и не се налага ежедневно досипване, но гризачите умират след 5-7 дни.
Затова проверявайте “отровните точки” през 8-10 дни. Добавете  примамка, ако е
изконсумирана или я подменете, ако е овлажнена или замърсена. Ако примамката е
изконсумирана от всички отровни точки в определената  площ, увеличете броя на “отровните
точки”, като поставяте определените количества. Залагането се повтаря, докато изчезнат
признаците за активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти).

Мерки за оказване на първа помощ:
Мерки за първа помощ : Да се потърси незабавно лекарска помощ! Да се покаже при
възможност етикета или опаковката.

- При поглъщане: Незабавно да се потърси лекарска помощ. Да се изплакне устата с
вода. Да се предизвика повръщане само ако пострадалия е в съзнание и добро общо
състояние. Да не се предизвиква повръщане ако пострадалия е в безсъзнание! Да се
покаже  при възможност етикета или опаковката.

- При вдишване: Малко вероятна опасност, която може да се реализира при голямо
запрашаване. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси
лекарска помощ.

- При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере
преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и
сапун. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

- При контакт с очите: Да се изплакнат  незабавно обилно с вода при широко отворени
клепачи в продължение поне на 15 минути. Да се потърси незабавно лекарска помощ.
Антидотна терапия : Витамин К1 ( конакион или фитоменадион). Дозата и начина на

прилагане се определя от тежестта на интоксикацията. Антидотът да се прилага под лекарско
наблюдение. Да се следи протромбиновото време и нивото на хемоглобина. Бродифакумът
може да прояви забавено действие, което налага  проследяването им в продължение на
няколко дни, до достигане на референтни стойности. Пациентите остават под медицинско
наблюдение докато протробминовото време се нормализира и остане такова поне 3
последователни дни.

Препоръчва се стомашна промивка. При необходимост – кръвопреливане и високи
дози Витамин С.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:
Залагайте примамките на места, недостъпни за деца,  птици, домашни животни и обекти,
които не са предмет  на настоящата употреба!
Потърсете умрелите гризачи и ги  изхвърлете по подходящ начин на места, недостъпни за
деца, животни и птици!
Не залагайте на места, където примамката може да попадне в храни, вода и фуражи!
Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни , напитки и химикали!
При пожар да се гаси с СО2, сух прах, алкохолна пяна! Водна струя да се използва само за
охлаждане на опаковките!

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка! След кампанията, съберете неизконсумираната примамка и
заедно с празните опаковки ги унищожете по подходящ начин (изгорете) на места,
недостъпни за деца!

Предпазване на околната среда: Да се предприемат мерки за недопускане попадането на
препарата във въздуха, почвата, водите, както и изпускането му в канализацията.
В случай на инцидент и/или авариен разлив на препарата, събраното с помощта на
подходящи адсорбиращи материали количеството от  препарата, да се съхранява в специални
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плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява временно, след което се предава
на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Условия за съхранение: под ключ, в сухо, хладно и проветриво помещение, в добре
затворените оргинални опаковки, далече от запалителни източници, храни  и напитки.

Опаковки:
10 кг в полиетиленова кофа;
10 кг в полиетиленов плик в кашон;
5 кг в полиетиленова кофа;
2.5 кг в полиетиленова кофа;
100 г в полиетиленова кутия.

Идентификационен номер и/или абревиатура /Наредба за опаковките и отпадъците от
опаковки/
Полиетилен: идентификационен номер: 2, Абревиатура: HDPE
Картон: идентификационен номер: 20, Абревиатура: PAP
Маркировка за рециклиране на опаковката  и вида на материала, от който е
изработена / Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки/

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в  приложение № 2, а
абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния
знак.

Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки
Разделно събиране

Търговска марка  на съответната организация по оползотворяване

Дата на производство: ………...................
Годен до: ………………
Партида №: ………………….

X. Категория на потребителите

Професионална и масова.


