
BG Ратимор пелети 
 

Разрешение за предоставяне на пазара на МЗ №: 1765-3/26.02.2018г. 

 

Активно вещество: бромадиолон (CAS №: 28772-56-7)  0.005 г/ 100 г 

Съдържа отблъскваща за хората съставка денатониев бензоат. 

 

ГЛАВНА ГРУПА 3: Контрол на вредители 

Продуктов тип 14: Родентициди 

За употреба само като родентицид. 

 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 
 

Вид на биоцида: червени пелети 

 

Област на приложение: Родентицид като готова примамка за контрол числеността на 

целеви вредители: сив плъх, черен плъх, домашна мишка. За употреба в и около сгради. 

 

 
ОПАСНО 

 

Съвети за безопасност (H, P-фрази): H360D Може да увреди плода. H372 Причинява 

увреждане на органите (кръв) посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да причини алергична 

реакция. P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202 Не 

използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.  

P260 Не вдишвайте прах. P264 Да се измие ръцете старателно след употреба. P270 Да 

не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Р280 Използвайте предпазни 

ръкавици. P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: 

Потърсете медицински съвет/помощ. P405 Да се съхранява под ключ. P501 

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните наредби. 

 

Съдържа: бромадиолон 

 

Използвайте само в съответствие с инструкциите на етикета.   

Начин на употреба  

Готовата примамка под формата на пелети, опакована във вътрешни опаковки (сашета 

от 15, 20, 25 g), съдържащи достатьчно количество примамка за всяка отровна точка се 

поставя в дератизацнонна кутия (станция). Кутиите трябва да бъдат фиксирани за 

земята н обезопасени от достъп на нецелеви организми. Примамките да бъдат 

поставени, така че да изключват разпръскване от гризачи и евентуално от нецелеви 

животни. Дератизационните кутии (станции) се поставят на места с доказана активност 

на гризачи, а не безразборно на места, които не са цел на третирането. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/GHS-pictogram-silhouete.svg


Разходна норма: 

►   Мишки - при висока заселеност до 40 г, в дератизационни кутии или покрити 

отровни точки през разстояние от 2 м; при ниска заселеност се използват отровни точки 

до 40 г в дератизационни кутии или покрити отровни точки през разстояние от 5 м. 

Използвайте наличните в търговската мрежа дератизационни кутии. Мишките са много 

любопитни и може да е от полза за програмата за контрол, примамките да се 

преместват на всеки 2-3 дни, по времето, когато отровните точки се проверяват или 

зареждат. 

 

 ►   Плъхове - при висока заселеност се използват до 200 г в защитени срещу отваряне 

дератизационни кутии през разстояние от 5 м; при ниска зеселеност се използват до 200 

г в защитени срещу отваряне дератизационни кутии през разстояние от 10 м. Отровните 

точки с примамки не трябва да се преместват или нарушават няколко дни след 

поставяне на примамката. Ако след 7-10 дни не се наблюдават признаци на активност 

на плъхове в близост до примамката, преместете примамката в район с по-висока 

активност. 

 

Проверявайте често отровните точки с примамка през първите 10-14 дни и подменяйте 

всяка примамка, изядена от гризачи, повредена от вода или замърсена с нечистотии. 

Ако цялата примамка е изядена в определени райони, увеличете броят на отровните 

точки с примамка. Не увеличавайте големината на отровната точка. Както при всички 

антикоагулантни родентициди, гризачите умират няколко дни след консумацията на 

примамката (обикновено 4-10 дни). 

 

Инструкции за безопасна работа: 

Да се избягва всякакъв контакт с устата. 

Ръцете и кожата в контакт с биоцида да се измиват преди хранене или след употребата 

му. 

Да се използва само на места недостъпни за деца, домашни любимци и други нецелеви 

животни. Да не се допуска достъп до примамката на деца, домашни любимци и други 

нецелеви животни  (особено кучета, котки, прасета и домашни птици). 

Примамките трябва да бъдат поставени и обезопасени по начин, който да свежда до 

минимум рискът от консумация от деца или нецелеви животни. Когато е възможно, 

примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат преместени. 

Антикоагулантните родентициди не трябва да се използват като постоянни отровни 

точки, освен когато са под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго 

компетентно лице. В повечето случаи, антикоагулантнтите 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. В 

зависимост от конкретният случай може да се наложи проверката да се извършва всеки 

ден. 

Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се 

предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински 

продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в 

съответствие с чл.259 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 

След приключване на периода на третиране всички примамки и поставките им в 

отровните точки трябва да се съберат и обезвредят в съответствие с националното 

законодателство. 



Употреба на места с обществен достъп: Когато биоцидът се използва на обществени 

места, третираните места трябва да бъдат обозначени в периода на третиране и да се 

постави съобщение, в което се посочва рискът от първично или вторично отравяне с 

антикоагуланти, както и да се посочат мерките за първа помощ в случай на отравяне. 

При използване на защитени срещу отваряне дератизационни кутии, те трябва да бъдат 

снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да 

се преместват/повреждат. 

 ЕФЕКТ: Бромадиолон предотвратява образуването на протромбин в кръвта и това 

причинява кръвоизлив и смърт на гризача. Продуктът е ефективен скоро след 

поглъщане. Смъртта на отделните гризачи не повлиява резистентността към 

примамката сред другите гризачи, които са все още живи. Продуктът е ефективен 

срещу гризачи, резистентни към антикоагулантните родентициди от първо поколение. 

ПРИЗНАЦИ ЗА ОТРАВЯНЕ: Бромадиолон е антикоагулант, който може да 

предизвика кървене; кървенето може да бъде забавено за няколко дни след 

експозицията.  

 

ПЪРВА ПОМОЩ: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 

покаже опаковката или етикетът. 

 

Антидот: витамин K1 (прилага се под наблюдението на лекар) 

Медицинските професионалисти трябва да се обадят на Клиника по токсикология към 

МБАЛСМ “Н. И. Пирогов  

Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

Телефон за спешни случаи - (02) 9154 213. 

e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 

 

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка, плътно затворен и 

на сигурно място. Съхранявайте на хладно, сухо, добре проветриво място. 

 

ОПАКОВКА: … кг.   

ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДАТАТА НА НА КОЯТО ИЗТИЧА СРОКЪТ НА 

ГОДНОСТ И  ПАРТИДЕН НОМЕР: виж на опаковката. 

 

ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯ НА ПАЗАРА И ПРОИЗВЕЖДА: Unichem d.o.o., 

Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia, Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, 

www.unichem.si  

 

 

 

 


