
BLACK PEARL PASTA
Przyn ęta w postaci pasty, gotowa do u życia, do stosowania wewn ątrz budynków.

Substancja czynna: alfachloraloza (nr CAS 15879-93- 3) – 40 g/kg (4% wag.)
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Pierwsza pomoc:
W PRZYPADKU NARAŻENIA skontaktować się niezwłocznie z ośrodkiem zatruć, pogotowiem
ratunkowym lub lekarzem i opisać sytuację (dostarczyć informacje zawarte na etykiecie i oszacować
dawkę narażenia). Równolegle i w oczekiwaniu reakcji:
w przypadku wniknięcia przez drogi oddechowe – oddychać świeżym powietrzem i odpoczywać.
W razie zanieczyszczenia skóry: Zdjąć zanieczyszczone ubrania, umyć skórę mydłem i spłukać obficie
wodą. Nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników.
W przypadku zanieczyszczenia oczu: Przemywać obficie pod cienkim strumieniem wody (najlepiej
letniej) przez kilka minut przytrzymując otwarte powieki pod strumieniem wody.
W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Nie wywoływać wymiotów. Bez względu na ilość połkniętego produktu nie należy jeść ani pić. Położyć
ofiarę w bezpiecznej pozycji bocznej i zabezpieczyć przed ryzykiem obrażeń w razie gwałtownego ruchu
lub konwulsji. Sprawdzać oddech. Stosować się do zaleceń lekarza. W przypadku poważnych obrażeń
zadzwonić pod numer 999 (lub 112).
Skutki uboczne: arytmia serca, konwulsje, utrata przytomności, senność.
Informacje dla lekarza: produkt zawiera środek gryzoniobójczy - depresant układu nerwowego i środek
wywołujący drgawki. Obrzęk oskrzeli następuje w krótkim czasie. leczenie jest objawowe; nie ma
antidotum.

Sposób post ępowania z odpadami produktu i odpadami opakowaniowy mi po produkcie:
Opakowania po produkcie oraz wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym wodę
wykorzystywaną do mycia zanieczyszczonych powierzchni), pozostałości produktu oraz padłe gryzonie
traktować jak odpad niebezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie uwalniać produktu do środowiska: gleby, wody
powierzchniowej ani do kanalizacji. Opakowania nie należy używać ponownie ani poddawać
recyklingowi. W przypadku stosowania produktu w wyciskanym pistolecie (kartuszu) resztki produktu
usuwać za pomocą łopatki.

Nr pozwolenia na wprowadzenie do obrotu: PL/2013/0105/MR

Użytkownicy: produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów w zwalczaniu gryzoni. Organizmy docelowe: mysz domowa
(Mus musculus). Produkt jest przeznaczony do stosowania przeciwko organizmom docelowym w stadium młodocianym i dorosłym.
WARUNKI STOSOWANIA: Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz ocenić poziom infestacji (liczebności
szkodników). Produkt jest gotowy do zastosowania i pakowany w osobne saszetki. Jest przeznaczony do stosowania wewnątrz
budynków prywatnych, publicznych i rolnych w zwalczaniu myszy domowych. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i
produktów roślinnych. Zaleca się stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach
deratyzacyjnych, które powinny być przytwierdzone do podłoża. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany,
przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

STOSOWANA DAWKA: Dostosować liczbę saszetek stosowanych w karmnikach z przynętą do zaleceń podanych poniżej. Dawka lub
liczba saszetek wykładanych w każdym karmniku z przynętami powinny być dostosowane do dawek zatwierdzonych do stosowania.
Dokonywać przeglądu i wypełniać karmniki z przynętami kilka dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie raz w tygodniu, jeśli
przynęta została skonsumowana w całości. Stosowanie wewnątrz budynków: Przeciwko myszom, wysoka infestacja: 5-20 g produktu
w karmnikach deratyzacyjnych lub zabezpieczonych punktach z przynętą, rozmieszczonych co 3 metry; niska infestacja 5-20 g
produktu w karmnikach deratyzacyjnych lub zabezpieczonych punktach z przynętą, rozmieszczonych co 5 metrów. Warunki
bezpiecznego stosowania: Produktu nie należy wykładać w sposób przypadkowy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania
produktu. Nie wykładać na powierzchnie ani narzędzia, które mogą mieć kontakt z produktami spożywczymi, wodą pitną, paszą,
przyborami mającymi kontakt z żywnością, aby uniknąć wszelkiego zanieczyszczenia produktów spożywczych przeznaczonych dla
ludzi i zwierząt. Nie dopuścić do kontaktu produktu z innymi produktami. Zabezpieczyć przynętę w taki sposób aby nie mogła być ona
wynoszona. Karmniki z przynętą nie powinny być wykorzystywane do przechowywania żadnych innych produktów poza preparatami
przeciw gryzoniom.

BEZPIECZEŃSTWO: Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem
zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu). Umieszczać karmniki z przynętą w strefach chronionych przed zalaniem i
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Karmniki wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one produktu
gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. W przypadku stosowani produktu w miejscach publicznych powinny być one
odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia znajdować się powinna informacja, że kontakt z produktem lub padłymi
gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. Zakładanie rękawic
podczas stosowania produktu jest zalecane. Nie otwierać saszetek. Myć ręce po zastosowaniu.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów,
w tym paszy dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zebrać wszystkie karmniki z przynętą po
zakończeniu stosowania. Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności
gryzoni. Zmieniać produkty zawierające substancję czynną na produkty o różnych sposobach działania, aby uniknąć powstania
zjawiska oporności. Stosować metody zarządzania zintegrowanego, takie jak połączenie metod zwalczania chemicznego, fizycznego i
środków higienicznych. Wypróbować skuteczność produktu w miejscu stosowania: w stosownym przypadku przyczyny zmniejszenia
skuteczności powinny być zbadane, aby zapewnić brak oporności. Nie stosować produktu na terenie, gdzie przypadki oporności są
podejrzewane lub stwierdzone.

Ilość produktu w
opakowaniu:

2.5 kg

Podmiot odpowiedzialny:
LODI S.A.S. - Parc d'Activités des Quatre Routes
35390 Grand Fougeray
Tel. 02-99-08-48-59

Nr Partii:
Data produkcji:
Termin wa żności: do 2 lat od daty produkcji (w temperaturze pokojowej)


