
5 kg ℮ (50 x 100 g)

GNAVERMIDDEL • MUSE- OG ROTTEMIDDEL (PT14)
ROTTIEN JA HIIRIEN TORJUNTAAN • MOT RÅTTOR OCH MÖSS

NOR79438613I

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand 
op til 10 meter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger.
Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation.
Læs først vedlagte brugsanvisning.

Bekjemper mus og rotter. Kun bruk i og rundt bygninger (åpent terreng er ikke tillatt).
Skal kun brukes i åtestasjoner, der må være solide og værbestandige og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr.
Les pakninsvedlegg før bruk.

Racumin® Pasta P
Käyttövalmis syötti, tarkoitettu käytettäväksi kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa tai muissa peitetyissä ja 
suojatuissa syöttipisteissä.
Syöttipisteet tulee peittää ja sijoittaa niin, että minimoidaan muiden kuin torjuttavien lajien altistuminen valmisteelle.
Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä.
Bruksfärdigt bete för användning i åverkanssäkra betesstationer och täckta och skyddade betespunkter
Placera betet där det inte kan nås icke-målorganismer.
Läs medföljande anvisningar före användning.

812017-A

Dossier : Racumin Pasta • Contenu : 50 x 100 g • Pays : NOR • Réf. : NOR79438613I • Article : 84980242 • Dim. : L 197 mm x H 117 mm
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UFI: 6FX0-S0H6-P00R-QYXH

   FARE
Farlig ved indtagelse (H302). Kan skade det ufødte barn (H360D). Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger (H412). Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Vask 
huden grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til 
miljøet. Bær beskyttelseshandsker. Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet. Overtrædelse af 
nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og husmus 
(Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter. Bekæmpelse er dog også 
tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger fungerer som kilde til rotter i 
bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med 
enten en R1 eller R2 autorisation. Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om 
vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt. Doseringen af det 
biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af rotter og/eller mus på den pågældende lokalitet, dog 
må der højest anvendes 200 g pr. udlægningssted for rotter og 20 g pr. udlægningssted 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. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste 
foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Døde mus 
og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn 
til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en 

   FARE
Farlig ved svelging. Kan gi fosterskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler 
er lest og oppfattet. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker. 
VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Skyll munnen. 
Oppbevares innelåst. Innhold leveres til godkjente mottak. 

   VAARA/FARA
Haitallista nieltynä. Voi vaurioittaa sikiötä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Lue varoitukset huolellisesti 
ennen käsittelyä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältettävä päästämistä 
ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Altistumisen 
tapahduttua tai jos epäillään altistumista:Hakeudu lääkäriin. Huuhdo suu. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus 
sekajätteenä.

Skadligt vid förtäring. Kan skada det ofödda barnet. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inhämta särskilda instruktioner före användning. 
Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när 
du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. VID FÖRTÄRING:Vid obehag, kontakta GIFTCENTRALEN/läkare. Vid exponering eller 
misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Skölj munnen. Förvaras inlåst. Innehållet lämnas till i enlighet med lokala regler. 

evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen. Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for 
farligt affald efter endt bekæmpelse. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i 
området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører 
bekæmpelsen. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Ved anbringelse 
af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.  
Må ikke tømmes i kloakafløb.Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

5 701363 802427

NOR88891511A

Registreringsindehaver / Innehaver av godkjenning / Luvan haltija / 
Tillståndets innehavare:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Danmark / Tanska
Tlf./Puh/Tel +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk
www.environmentalscience.bayer.no
www.environmentalscience.bayer.fi

Godkjenningsnummer:  NO-2014-0081
Formuleringstype: RB - Åte (klar til bruk)
Aktivt stoff: kumatetralyl 0,0375 vekt% (CAS-No. 5836-29-3)

Valmistetyyppi: RB - Syötti (käyttövalmis) / Bruksfärdigt bete
Tehoaine: Kumatetralyyli 0,0375 % w/w 0,375 g/kg 
(CAS-No. 5836-29-3)
Verksam beståndsdel: Kumatetralyl 0,0375 % w/w 0,375 g/kg 
(CAS-No. 5836-29-3)
Lupanumero / Tillståndsnr: FI-2018-0004

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 18-394. Aktivstof og biocidholdigt produkt er 
godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
Præparattype: pasta
Indeholder: Coumatetralyl 0,0375 % w/w (0,375 g/kg) PR-nr 4312328

Batch-nr. og produktionsdato er påtrykt emballagen. Produktet er ved korrekt 
opbevaring holdbart i 2 år fra produktionsdato

Batchnr. og produksjonsdato: Se under etiketten.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produksjonsdato.

Valmistuserä ja –päivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta 
valmistuspäivästä.
Batch-nr. och produktionsdatum: Se förpackning.
Produkten är hållbar minimum 2 år från produktionsdatum

Førstehjelp
Dette produktet inneholder et antikoagulasjonsmiddel. Hvis det svelges, kan symptomene, 
som kan oppstå senere, omfatte neseblødning og blødning i tannkjøttet. I alvorligere tilfeller 
kan det forekomme blåmerker, og det kan være blod i avføring og urin.
Motgift: Vitamin K1 (gis under tilsyn av lege/veterinær). Doseres etter koagulasjonsstatus 
og klinisk bilde.
Behandling med motgift kan være nødvendig i lengre tid (uker/måneder).
Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for nærmere anbefaling om behandling.
Ved munnkontakt – skyll munnen nøye med vann. Gi aldri en bevisstløs person noe i 
munnen. Ikke fremkall brekninger. Hvis produktet blir svelget, søk råd hos lege umiddelbart 
og vis frem produktets beholder eller merking.
Dersom man får produkt i øynene, fjernes eventuelle kontaktlinser og øyet skylles grundig 
med vann (helst lunkent).
Søl av produkt på hud må vaskes av med såpe og vann. Ikke bruk løsemiddel og tynnere. 
Klær tilsølt med produktet må fjernes.

ENSIAPU
Jos valmistetta on nielty, oireita voivat olla esimerkiksi verenvuoto nenästä ja ikenistä. Oireet 
voivat kehittyä viiveellä. Vakavissa tapauksissa voi esiintyä mustelmia sekä verta ulosteessa 
tai virtsassa.
Jos valmistetta on nielty, huuhtele suu vedellä. Älä yritä oksentaa. Käänny välittömästi 
lääkärin puoleen ja näytä pakkaus tai etiketti hänelle.
Silmä- tai ihokosketustapauksessa pese heti huolellisesti vedellä.
Soita hätätilanteessa välittömästi myrkytystietokeskukseen (09-471977) tai hätänumeroon 
(112) ja pyydä apua.
Huomautus lääkärille: Tämä tuote sisältää antikoagulanttia; vasta-aine K1-vitamiini.
Jos kotieläin on syönyt syöttiä, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.

FÖRSTA HJÄLPEN
Vid förtäring kan symtom som näsblod och blödande tandkött uppstå, ibland med 
fördröjning. I allvarliga fall kan blåmärken och blod i avföringen eller urinen förekomma.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Konsultera en läkare 
omedelbart och visa förpackningar eller etiketten.
Vid kontakt med ögon eller hud, tvätta omedelbart noggrant med vatten.
I en nödsituation, kontakta omedelbart giftinformationscentralen (09-471977) eller 
nödnumret (112) för råd till behandling.
Anmärkning till läkare: Denna produkt innehåller ett antikoaguleringsmedel; Motgift vitamin 
K1. Om ett husdjur har ätit betet, konsultera omedelbar en veterinär.
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Dossier : Racumin Pasta • Contenu : 100 g • Pays : NOR • Réf. : NOR88891511A • Article : 84980242 • Dim. (open) : L 362 mm x H 117 mm
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