ROTTER OG MUS
Indhold : 0,005% BROMADIOLON
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Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af
personer, der er autoriserede af Naturstyrelsen
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nettovægt :

5kg
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Brugsanvisning
Til bekæmpelse af rotter og mus i og omkring bygninger.
Produktet virker i løbet af 4-6 dage efter indtagelse.
Anvend handsker under håndteringen og udlægningen af bekæmpelsesmidlet. Vask hænder efter
arbejdet.
Bekæmpelsesmidlet skal være sikkert fastgjort så risikoen for forgiftninger af børn, kæledyr og husdyr
er minimeret. Det anbefales at anvende aflåste depoter.
Når bekæmpelsesmidlet anvendes direkte i åbne gangsystemer skal det være placeret under
jordoverfladen og tilgængeligheden fra oven forhindret ved f.eks. en tung flise.
Tidspunkt for anvendelse

Midlet skal anbringes i lukkede foderkasser, hvis bekæmpelsen foregår på arealer, der er
tilgængelige for mennesker, pattedyr og fugle.
Døde mus og rotter skal eftersøges og så vidt muligt fjernes i overensstemmelse med
kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald af hensyn til faren for sekundær forgiftning
af rovfugle og rovdyr. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus eller rotter.
Må kun anvendes i og omkring bygninger.
OPBEVARING
Produktet bør opbevares mørkt og køligt. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
FORHOLD VEDRøRENDE BORTSKAFFELSE

Hele året
Posen skal ikke åbnes, men placeres direkte på udlægningsstedet

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.
Førstehjælpsforanstaltninger

Sted

befængthedsgrad

Dosering

Mus

Udlæg op til 50 g/
udlægningssted med
1 – 1,5 m mellemrum

Rotter

Udlæg op til 200 g/
udlægningssted med
4 – 5 m mellemrum

Mus

Udlæg op til 50 g/
udlægningssted med
2 – 3 m mellemrum

Rotter

Udlæg op til 200 g/
udlægningssted med
8 – 10 m mellemrum

Rotter

Udlæg op til 200 g/
udlægningssted med
4 – 5 m mellemrum

Høj

I og omkring
bygninger
Lav

Affaldsdeponier

Anbefalede tilsyn

I og omkring
bygninger: Tilse
udlægningsstederne
efter 3 dage, herefter
hver eller hver anden
uge.
I
og
omkring
bygninger: Tilse 1 uge
herefter udlægning,
her efter hver eller
hver anden uge.
Det anbefales
at udlægge
bekæmpelsesmiddel
hver 2.-3. måned

MUS : Tilpas antallet af poser op til maksimalt 50 g.
ROTTER : Tilpas antal af poser op til maksimalt 200 g
Supplering : Ved hvert tilsyn suppleres mængden af bekæmpelsesmidlet op til 50 g «(mus) eller 200 g
(rotter)», også selvom giften kun delvist er blevet spist, indtil gnaveraktiviteten er ophørt.
Den autoriserede skadedyrsbekæmper vil vurdere udlægningsperiodens varighed afhængig af
angrebets alvorlighed (2-5 uger). Under bekæmpelsesforløbet skal døde gnavere så vidt muligt
indsamles – dels af hygiejnemæssige hensyn, dels for at undgå at de ædes af rovdyr.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.
Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf: Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede
af Naturstyrelsen. Doseringen af midlet skal afpasses bekæmpelsen af mus eller rotter på den
pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 200 g middel pr. 4 meter for rotter og 50 g pr.
1 meter for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
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Bivirkninger ved indtagelse : Ingen umiddelbare bivirkninger. Forsinkede bivirkninger: Blege slimhinder
i mund og øjenlåg.
Ved indtagelse : Skyl munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge og vis
emballagen eller etiketten.
I tilfælde af kontakt med øjne eller hud vaskes øjeblikkeligt grundigt med vand.
Oplysning til lægen : Dette produkt indeholder en antikoagulant. Behandling med vitamin K1 kan være
påkrævet over en længere periode.
I nødstilfælde, ring øjeblikkelig til skadestue eller giftinformationscentret for rådgivning om behandling
Første forgiftningssymptomer: Træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Ved forgiftning: Tilkald straks læge (eller dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder
blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.
REGISTRERINGSINFORMATION
Registrering : MAKI ROTTEPASTA
Authorisationsnummer: Gnavermiddel BPD-reg. nr. 716-11. Aktivstoffet er godkendt efter
biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler
Authorisationsindehaver: Liphatech S.A.S. – Bonnel – BP 3 – 47480 Pont Du Casse (France)
Analyse : 50 mg/kg Bromadiolon (0.005%) (CAS no. 28772-56-7)
Formulering : Pasta
Produkttype : Gnavermiddel (PT14)
Brugerkategori : Må kun anvendes til at bekæmpe mus og rotter af personer, der er autoriserede af
Naturstyrelsen
Målorganisme : Rotter (sorte og brune), mus
H373 : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 : Indånd ikke pulver
P270 : Der må ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt
P280 : Bær beskyttelseshandsker
P314 : Søg lægehjælp ved ubehag.
P501 : Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til
lokale og nationale regulativer
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