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Област на приложение 

За контрол на мишки вътре в сгради и срещу плъхове вътре в сгради и около тях, като 

например домове, мазета, гаражи, килери и собствени градини. 

 

Целеви организми 

Домашна мишка (Mus musculus), от ювенилни до възрастни, сив плъх (Rattus norvegicus), от 

ювенилни до възрастни. 

 

Вид на биоцидния препарат 

Готова за употреба примамка, с антикоагулантното активно вещество Бродифакум, 

ефективно срещу домашна мишка (Mus musculus) и сив плъх (Rattus norvegicus), дори и при 

едно ядене. Представлява прясна паста, подходяща за посочения вид гризачи. Не алармира и 

не предизвиква подозрение в популацията. Съдържа вгорчаващ агент за предотвратяване на 

случайно поглъщане от деца. 

 

Активно вещество: Бродифакум (CAS N°: 56073-10-0) 0,0025 г/ 100 г. Съдържа още: 

Денатониев бензоат (CAS № 3734-33-6) 0,001 г/ 100 г. 

 

Главна група: 3 Контрол на вредители. Продуктов тип: 14 Родентициди. 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 2846-3/30.10.2020 г.  

 

Категория на потребителите: масова.  

 

Производител и лице, което пуска продукта 

Ferbi S.r.l., Viale I Maggio, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), Italia, (+39)0858072099 

 

Дистрибутор 

Пест Контрол Продукти ЕООД, 1517 София, ул. Бесарабия 52, (02) 9451495, 

www.bugaway.info 

 

 
    Внимание 

 

Предупреждение за опасност  

H373 Може да причини увреждане кръвта при продължителна или повтаряща се експозиция. 

 

Препоръки за безопасност 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
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P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на 

лекар. 

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 

 

Дози и начин на употреба 

Употреба на закрито за контрол на домашна мишка (Mus musculus): 20-40 g (2-4 

пликчета) в дератизационна кутия. Ако са необходими повече кутии, ги поставяйте на 

разстояние 10-15 метра една от друга, но не по-малко от 5 метра. Проверявайте примамките 

на всеки 2-3 дни в началото и поне седмично след това, за да проверите дали примамката е 

приета, дали кутиите са невредими и за да отстраните труповете на гризачите. Кутиите се 

зареждат отново при необходимост. 

Употреба на закрито за контрол на сив плъх (Rattus norvegicus): 100-200 g (10-20 

пликчета) в дератизационна кутия. Ако са необходими повече кутии, ги поставяйте на 

разстояние 5-10 метра една от друга, но не по-малко от 5 метра. Проверявайте примамките 

след 5-7 дни в началото и поне седмично след това, за да проверите дали примамката е 

приета, дали кутиите са невредими и за да отстраните труповете на гризачите. Кутиите се 

зареждат отново при необходимост. 

Употреба на открито, около сгради, за контрол на сив плъх (Rattus norvegicus): 100-200 g 

(10-20 пликчета) в дератизационна кутия. Ако са необходими повече кутии, ги поставяйте на 

разстояние 5-10 метра една от друга, но не по-малко от 5 метра. Поставяйте на места, 

защитени от наводняване. Подменете примамката, ако е повредена от вода или замърсяване. 

Проверявайте примамките след 5-7 дни в началото и поне седмично след това, за да 

проверите дали примамката е приета, дали кутиите са невредими и за да отстраните 

труповете на гризачите. Кутиите се зарежда отново при необходимост. 

 

Друга информация 

Антикоагулантните отрови имат забавено действие и дават резултат до 4-10 дни след приема. 

Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, 

използвайте ръкавици или щипци, за да ги изхвърлите. Съдържа вгорчаващ агент и 

оцветител. 

 

Указания за безопасна употреба 

Преди работа, прочетете и следвайте инструкциите за употреба. Помислете за нехимични 

методи за контрол (например капани, лепливи плоскости), преди да използвате родентициди. 

Отстранете налични източници на храна (разпиляно зърно или хранителни отпадъци). Не 

почиствайте обекта непосредствено преди обработката, това смущава популацията и 

затруднява приемането на примамката. Залагайте близко до местата с активност на гризачи 

(пътечки, убежища, хранилки, дупки, тунели). Ако е възможно, закрепвайте кутиите за 

земята или за други конструкции. Залагайте извън достъпа на деца, птици, домашни 

любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Поставяйте далеч от храни, напитки и 

фуражи, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. Не залагайте близо 

до канализационни съоръжения, където примамката може да попадне в отточните води. Не 

яжте, не пийте и не пушете докато работите с продукта. След работа, измийте ръцете и 

изложената на пряк контакт кожа. След приключване на кампанията, отстранете кутиите и 

неизядената примамка. Не отваряйте хартиените пликчета с прясна паста. Опасен за дивата 

природа. 

 

Мерки за намаляване на риска 

Вземете превантивни мерки (запушване на дупки, отстраняване на достъпна храна и вода), за 

да подобрите приемането и намалите вероятността от повторно нападение. Не използвайте 

антикоагуланти отрови като постоянни примамки (за предотвратяване на нападение или за 

мониторинг). Елиминира гризачите до 35 дни. В случай на неефективност (продължава 

присъствието на гризачи), потърсете съвет от доставчика или се обърнете към 
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професионална фирма за контрол на вредители. Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи 

със същата честота, с която проверявате кутиите. След кампанията изхвърлете излишния 

продукт и опаковката съгласно действащото законодателство. Съхранявайте на сухо, хладно 

и добре проветриво, в оригиналната опаковка, далече от пряка слънчева светлина, далеч от 

достъпа на деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни. 

 

Медицинска информация 

Съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите могат да бъдат забавени, 

включват  кървене от носа и венците. При тежки случаи – хематоми, кръв в изпражненията и 

урината. Антидот: витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар/ветеринар). При 

контакт с кожата: измийте кожата с вода и след това със сапун и вода. При контакт с очите: 

изплакнете обилно с вода за поне 10 минути, при отворени клепачи. При поглъщане: 

изплакнете обилно устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в 

безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се свържете с лекар и му покажете 

опаковката или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен лекар в случай на поглъщане 

от домашен любимец. 

 

Начин на приложение 

Залага се само в дератизационни кутии, маркирани, защитени от атмосферни влияния, 

поглъщане от нецелеви видове и разпространение в околната среда. 

 

Опаковка: 150 г прясна паста, опакована в пликчета от филтърна хартия по 10 г всяко. 

 

Партида и дата на производство: виж маркировката. 

Срок на годност: 2 години. 

 


