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Preparat w formie ziarna do zwalczania szczurów oraz myszy w higienie sanitarnej. 
Zawiera substancję aktywną bromadiolon w stęŜeniu 0.005 % wag. (0.05 g/kg). Preparat jest 
antykoagulantem 
Wykazuje działanie pokarmowe. 
 
S 2 Chronić przed dziećmi.  
S 13 Nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie 

lub etykietę.  
 

 
Zastosowanie: 
Preparat w formie ziarna, przeznaczony jest do zwalczania myszy i szczurów w higienie sanitarnej. Gryzonie 
giną po kilku dniach od spoŜycia trutki. Nie obserwuje się odstraszającego działania trutki na gryzonie. Preparat 
Rater P ma działanie mumifikujące. 
Sposób stosowania: 
Trutkę naleŜy umieścić w pojemnikach wewnątrz budynków lub na zewnątrz w specjalnych karmnikach, w 
bezpośrednim otoczeniu budynków, w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.  
Rater P wykładać w porcjach po 20 – 100 g, a odległości pomiędzy punktami wykładania trutki powinny 
wynosić 5-30m (w przypadku zwalczania szczurów). W przypadku zwalczania myszy rozkładać w porcjach po 
10-50g umieszczonych co 2-10 m. W przypadku stosowania karmników dla gryzoni ilość wyłoŜonej trutki 
limitowana jest wielkością karmnika, a liczba rozstawionych karmników zaleŜy od specyfiki terenu i 
zabezpieczanego obiektu. Punkty wyłoŜenia trutki naleŜy sprawdzać w odstępach 5 – 7 dni, aŜ do momentu 
ustania jej pobierania. 
Środki ostroŜności: 
� Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, 
� W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem, miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą, 
� Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu, 
� Nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i karmą dla zwierząt, 
� Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych 

dla osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci. 
Objawy zatrucia: 
Przy ostrym zatruciu mogą wystąpić ból brzucha, krwawienia z nosa, dziąseł, krwiomocz, pojawienie się 
krwiaków. 
Pierwsza pomoc: 
W przypadku skaŜenia oczu: 
Natychmiast płukać duŜą ilością letniej wody, najlepiej bieŜącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła 
kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. JeŜeli 
podraŜnienie nie ustępuje, naleŜy skonsultować się z lekarzem-okulistą. 
W przypadku skaŜenia skóry: 
Obficie zmywać letnią, bieŜącą wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ. Jeśli podraŜnienie nie ustępuje, zasięgnąć 
porady lekarza. 
W przypadku połknięcia: 
JeŜeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia duŜą 
ilość wody  (jeśli poszkodowany jest przytomny). Zapewnić pomoc lekarską. 



Magazynowanie: 
Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 0-25 0C, z dala od środków spoŜywczych, napojów i pasz. 
Zabezpieczyć pojemniki przed uszkodzeniem mechanicznym. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić 
przed dziećmi.  
 
Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem: 
Resztki preparatu i puste opakowania  traktować jako odpady komunalne. 
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, nie odprowadzać do kanalizacji. 
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. 
 
UWAGA! 
ZABRANIA SI Ę WYKORZYSTYWANIA OPRÓ śNIONYCH OPAKOWA Ń DO INNYCH CELÓW, W 
TYM TAK śE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.  
 
ANTIDOTUM: Witamina K1, Phytomenadion. 
 
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niŜ ujęta w ostrzeŜeniach 
skontaktować się z najbliŜszym ośrodkiem toksykologicznym:  
 
Gdańsk (058) 349 28 31, Kraków (012) 411 99 99, Warszawa (022) 619 66 54, Poznań (061) 847 69 46 
 
Skutek działania środka biobójczego: 
W przypadku powtórnego pojawienia się gryzoni po wykonaniu zabiegu, naleŜy go powtarzać w odstępach 
dwutygodniowych. 
Zalecenia dotyczące  wentylacji: 
Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.  
 
 
Data waŜności: 
Nr serii: ...........   Zawartość netto: .......... 
 
 


