
Етикет: Ратибром 2 Паста 

 
 

 

Наименование: Ратибром 2 Паста 

 

Вид на биоцидния препарат: Паста в предварителна опаковка (саше) от 10 г, съдържаща 

активното вещество бромадиолон, антикоагулант, ефективен срещу мишки и плъхове след 

еднократно поглъщане. Съдържа горчив агент с цел да се предотврати инцидентното 

поглъщане от деца. 

 

Област на приложение: За контрол на плъхове и мишки във и около жилищни и 

селскостопански сгради, индустриални зони, складове, трюмове на кораби, железопътни 

вагони и складове, сгради с обществено предназначение, мазета, гаражи, килери, паркове и 

градини, животновъдни ферми, сметища и други открити площи.  

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1670-2/17.10.2014г. 

 

Активно вещество: Бромадиолон (CAS N°: 28772-56-7) 0.005 г/ 100 г. Съдържа още: 

денатониум бензоат 0.001 г/ 100 г. 

 

Не се класифицира в категориите на опасност, съгласно действащото законодателство. 

 

S-фрази (съвети за безопасност):  

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.  

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.  

S20/21 По време на робата да не се яде, пие и пуши.  

S24 Да се избягва контакт с кожата.  

S37 Да се носят подходящи ръкавици.  

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката 

или етикета.  

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 

информационния лист за безопасност. 

Продуктът може да бъде опасен, ако бъде погълнат от домашни любимци или други 

нецелеви животни. При поглъщане да се предизвика повръщане. Незабавно се свържете с 

ветеринарен лекар и покажете опаковката или етикета. 

 

Производител и лице, което пуска на пазара: Коллант с.п.а., Виа Триесте 49/53, 35121 

Падуа, Италия, тел.(+39)499983000 

 

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ООД, ул. Проф. Беньо Цонев № 2, 1517 София, 

тел:02/9451495, www.pcp-bg.com 

 

Главна група: 3 Контрол на вредители 

Продуктов тип: 14 Родентициди 

 

Инструкции и дози на употреба: Поставя се поставя в маркирани дератизационни кутии, 

защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии да 

се поставят в засегнатите от гризачите зони и помещения, до дупките на гризачите, по 
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маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат, на места недостъпни за 

деца, домашни животни и други нецелеви животни. Дератизационните кутии в 

сформираните отровни точки са в брой и разположение, в зависимост от площите на 

засегнатите зони и плътността на заселване. Винаги бъдете сигурни, че дератизационните 

кутии са закрепени правилно и че примамката не може да бъде изнесена от гризачи.  

Дози за приложение:  

За домашни мишки – 4 пликчета (40 г) за 10 м
2
,  

За плъхове – 6-10 пликчета (60-100 г) за 10 м
2
, в зависимост от плътността на заселване. 

Отровните точки се проверяват и в случай на консумация, повредена или замърсена 

примамка се презареждат през 5-7 дни, до спиране на консумацията и липсата на активност 

на гризачите. 

 

Инструкции за безопасна употреба: Примамките да бъдат поставени и обезопасени по 

начин, който да свежда до минимум риска от консумация от деца или нецелеви животни. 

Когато е възможно, примамките трябва да се поставят така, че да не могат да бъдат 

преместени. Да не се прилага в зони, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски 

съдове или къдато повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с 

родентицидната примамка или да бъдат замърсени с нея. Да се избягва пипане на продукта с 

голи ръце, да се използват подходящи ръкавици. Ръцете и изложената кожа да се измиват 

преди хранене и след употреба. Биоцидът не е предназначен за постоянно приложение. 

Третирането да не продължава повече от 6 седмици. След края на третирането, да се 

премахват отровните точки с дератизационните кутии. Остатъците от примамка да се 

събират и предават за обезвреждане на специализирани фирми, съгласно действащите 

нормативни разпоредби. Да се премахват мъртвите животни, ако е възможно всеки ден.  

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

предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински 

продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в 

съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или 

извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в 

наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД. Използвайте подходящи ръкавици, при работа с мъртви 

животни. Третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща 

риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии, защитени 

срещу отваряне, трябва да бъдат снабдени с маркировка, която ясно да показва, че съдържат 

родентициди и не трябва да се преместват/повреждат. Да не се използват повторно 

дератизационните кутии и да не се изхвърлят в околната среда, а да се обезвредят в 

съответствие с нормативните разпоредби. В случай на съмнение за поглъщане, 

консултирайте се с центъра за контрол на отравянията. Прочетете внимателно етикета и 

информационния лист за безопасност. 

 

Първа помощ: При поглъщане да се потърси незабавно лекарски съвет и да се покаже 

опаковката или етикета. В случай на замърсяване измийте добре ръцете си със сапун и 

обилно количество вода. Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", телефон за 

спешни случаи (02) 9154 409, e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, http://www.pirogov.bg. 

Антидот - витамин К (прилага се под наблюдението на лекар).  

 

Медицинска информация: Активното вещество в продукта е антагонист конкурент на 

витамин К и намалява чернодробния синтез на витамин К-зависимите фактори. Симптоми: 

поглъщането на големи количества от продукта води до силно инхибиране на витамин K. 

Може да се появи кървене от кожата, лигавицата, органите и паренхима. Лечение: да се 

предизвика повръщане, да се направи стомашна промивка или да се даде активен въглен. 

Протромбиновата активност трябва да се наблюдава непосредствено след поглъщане и през 

следващите няколко дни и ако активността е намалена, да се приложи витамин К. 

Съгласувайте лечението с центъра за контрол на отравянията. Противопоказания: 

антикоагуланти. 
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Унищожаване на отпадъците: Отпадъците от биоцидния препарат 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. 

 

Опаковка: 5 кг 

 

Дата на производство: 

Дата на която изтича срокът на годност:  

Партида №:  
 

 


