Етикет: Родекс 0.25 %

Родекс 0.25 % концентрат
Технически концентрат за приготвяне на родентицидни примамки
Само за професионална употреба в промишлени условия
Описание: технически концентрат, съдържащ 2.5 г/кг антикоагулант второ поколение
бромадиолон и 0.5 г/кг денатониум бензоат (отблъскващо за човешкия вкус вещество, добавя
се за избягване на случайно поглъщане).
Производител: PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton,
Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744.
Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ЕООД, ул. Бесарабия № 52, кв. Левски, 1517
София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com

ОПАСНО
Предупреждения за опасност:
Н301 Токсичен при поглъщане.
H312+ H332 Вреден при контакт с кожата и при вдишване.
H360D Може да увреди плода.
H372 Причинява увреждане на кръвта.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска
за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото
замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в
позиция, улесняваща дишането.
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P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.
Съдържа: бромадиолон.
Мерки за първа помощ:
Обща информация: При злополука или неразположение да се потърси незабавно
медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.
При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух, затоплете го и го поставете в
неподвижна, удобна за дишане поза. Разхлабете яката, вратовръзката и колана. Ако
дишането е затруднено, може да се даде кислород от обучено за това лице. Незабавно да се
потърси медицинска помощ. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно,
странично положение и се уверете, че диша свободно.
При поглъщане: Вреден при поглъщане. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска
помощ. Да се изплакне устата с много вода. Дайте на пострадалия да изпие няколко малки
чаши вода или мляко. Спрете, ако се почувста зле, тъй като повръщането може да е опасно.
Никога не давайте нещо през устата, ако пострадалият е в безсъзнание. Ако е в безсъзнание,
поставете го в стабилно, странично положение и се уверете, че диша свободно.
Наблюдавайте пострадалия постоянно.
При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно.
Замърсените кожни участъци незабавно да се измият обилно вода и сапун. Да се потърси
лекарска помощ.
При контакт с очите: Да се свалят контактните лещи, ако ги има и при отворени клепачи
очите да се изплакнат обилно и продължително с вода. Ако дразненето продължава, да се
потърси специализирана медицинска помощ.
Защита на оказващите първа помощ: Може да е опасно за тези лица да правят изкуствено
дишане уста-в-уста.
Съвети за доктора: Бромадиолон е индиректен антикоагулант. Антидот: витамин К1
(фитоменадион). ПРИЛАГА СЕ САМО ПОД ЛЕКАРСКО НАБЛЮДЕНИЕ. Определяйте
протромбиновото време в продължение на не по-малко от 18 часа след поглъщането. Ако е
повишено, да се приложи витамин К1 и да се продължи с третирането до нормализиране на
протромбиновото време. Продължете с определянето на протромбиновото време за две
седмици след прекратяване на антидотното лечение и подновете лечението ако се регистрира
повишение през това време. Третирайте според симптомите. Поставете пациента под
наблюдение.
Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка! Отпадъците от продукта и опаковката да се третират като
опасни отпадъци. Отпадъците като остатъчни количества и опаковки да се събират в
специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след
което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не
изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.
Съдържание: 1 кг, 25 кг.
Партида №: виж маркировката.
Дата на производство: виж маркировката.
Срок на годност: 3 години от датата на производство.
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