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MURIN PELLET EXTREME 
Готова(за(употреба(родентицидна(примамка(

под(формата(на(пелети(
ЗА#МАСОВА#УПОТРЕБА#

КАТЕГОРИЯ#НА#ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:#МАСОВА#
(
Състав:#
100(g(продукт(съдържат:(
Бродифакум((CAS(№(56073U10U0)(( 0,0025(g(
Денатониум(бензоат((CAS(№(3734U33U6)( 0,001(g(
Овкусители(и(допълващи(съставки(до(( 100(g(
(

(
(
(((((((Внимание(
(
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ#ЗА#ОПАСНОСТ#
H373(Може(да(причини(увреждане(на(органите((кръв)(
при(продължителна(или(повтаряща(се(експозиция.(
(
ПРЕПОРЪКИ#ЗА#БЕЗОПАСНОСТ#
P102(Да(се(съхранява(извън(обсега(на(деца.(
P301+P310(ПРИ(ПОГЛЪЩАНЕ:(Незабавно(се(обадете(в(
ЦЕНТЪР(ПО(ТОКСИКОЛОГИЯ.((
P308+P313(ПРИ(явна(или(предполагаема(експозиция:(
Потърсете(медицински(съвет/помощ.((
P501(Съдържанието/съдът(да(се(изхвърли(в(
съответствие(с(нормативната(уредба.(
(
___________________________________________(

БИОЦИД#(Продуктов#тип#14)#
Разрешение#за#предоставяне#на#пазара#(

№#2386S1/11.06.2018#г.#

#
Лице,#което#предоставяне#на#пазара#биоцида#и#
производител:#

VEBI#Istituto#Biochimico#s.r.l.,#Via#Desman#43#–#35010#
BorgoriccoSPadova,#Италия#
Тел:#+39#049/9337111#S#www.vebi.it#
#
Дистрибутор:#ВъзражданеSКасис#ООДz#Булевард#
България#102,#Ловеч,#5500,#България,#Тел:#
+35968604111#S#www.vkasis.com#
!
Опаковка:(Опаковки(до(150(g,((съдържащи(
родентицидна(примамка(под(форма(на(пелети(в(малки(
опаковки(от(по(10(g,(15(g(и(20(g(всяка)(

Срок#на#годност:(2(години(от(датата(на(производство.(

Партида#№:##
________________________________________________#
УКАЗАНИЯ#ЗА#ПЪРВА#ПОМОЩ#
Този(продукт(съдържа(антикоагулантно(вещество.(Ако(
бъде(погълнат,(е(възможно(—(с(евентуално(забавяне(—(
да(се(появят(симптоми(от(рода(на(кръвотечение(от(носа(
и(венците.(В(тежки(случаи(може(да(се(появят(синини(и(
кръв(в(изпражненията(или(урината.(
Антидот:(Витамин(K1,((прилага(се(под(наблюдението(на(
лекар/ветеринарен(лекар).(
При:(
Контакт(с(кожата:(да(се(измие(с(вода(и(след(това(с(вода(
и(сапун.(
Контакт(с(очите:(да(се(промият(с(течност(за(промивка(на(
очи(или(вода,(клепачите(да(се(държат(отворени(поне(10(
минути.(
Контакт(с(устата:(да(се(изплакне(внимателно(с(вода.(
Нищо(не(трябва(да(се(дава(в(устата(на(човек(в(
безсъзнание.(Не(предизвиквайте(повръщане.((
При(инцидентно(поглъщане(незабавно(да(се(потърси(
лекарски(съвет(и(да(се(покаже(опаковката(или(етикета.(
Обърнете(се(към(ветеринарен(лекар(при(поглъщане(от(
домашен(любимец.(
(
ТЕХНИЧЕСКИ#ХАРАКТЕРИСТИКИ#
MURIN(PELLET(EXTREME(е(готова(за(употреба(
родентицидна(примамка,(съдържаща(бродифакум.(
Ефективна(е(срещу(мишки(и(плъхове,(дори(след(
еднократен(прием.(Препаратът(под(формата(на(пелети(е(
привлекателен(за(всички(видове(гризачи,(за(които(е(
предназначен.(
Продуктът(не(предизвиква(подозрителност(в(гризачите.(
MURIN(PELLET(EXTREME(може(да(се(използва(в(и(
около(производствени(сгради,(обществени(сгради,(
жилища,(мазета,(гаражи,(складове(и(депа(за(отпадъци.(
#

ЦЕЛЕВИ#ВИДОВЕ#
За(контрол(числеността(на(синантропни(гризачи:(
домашна(мишка((Mus$musculus)(и(сив(плъх((Rattus$
norvegicus).(
Може(да(се(използва(вътре(в(сгради(и(около(тях((до(0,5(
m(от(стените(им).#
#
ОБЛАСТИ#НА#ПРИЛОЖЕНИЕ#
MURIN(PELLET(EXTREME(готова(за(употреба(
родентицидна(примамка(под(формата(на(пелети.(
Може(да(се(използва(вътре(в(сгради(и(около(тях((до(0,5(
m(от(стените(им).(
#
УКАЗАНИЯ#ЗА#УПОТРЕБА#И#ПРЕДУПРЕДЖДЕНИЯ(
Прочетете(и(спазвайте(информацията(за(продукта(и(
данните,(придружаващи(продукта(или(предоставени(на(
мястото(на(продажба,(преди(да(го(използвате.(
Преди(началото(на(третиране(с(отровната(примамка(е(
необходимо(да(се(идентифицират(видовете(гризачи,(
вероятните(причини(за(нападението(и(интензитета(му.(
Да(се(отстранят(лесно(достъпните(източници(на(храна(и(
вода(за(гризачите,(за(да(се(подобри(приемането(на(
продукта(и(да(се(намали(вероятността(от(повторна(
инвазия.(Обектът(не(трябва(да(се(почиства(
непосредствено(преди(третирането(с(биоцида,(за(да(не(
се(обезпокои(популацията(на(гризачите,(което(би(
затруднило(приемането(на(отровната(примамка.((
Продуктът(трябва(да(се(използва(само(като(част(от(
система(за(интегриран(контрол(на(вредители,(включващ(
освен(всичко(друго(мерки(за(хигиена(и(при(възможност(
нехимични(методи(за(контрол((например(използването(
на(капани).((
Родентицидът(се(поставя(в(дератизационни(кутии,(
защитени(срещу(отваряне(и(обезопасени(по(начин,(който(
свежда(до(минимум(риска(от(случайно(поглъщане(на(
препарата(от(деца(и(нецелеви(животни.(Примамките(се(
фиксират(се(вътре(в(отровната(точка,(за(да(не(бъдат(
разпилявани(от(гризачите.(Дератизационните(кутии(
трябва(да(са(снабдени(с(маркировка,(която(ясно(показва,(
че(съдържат(родентицид(и(не(трябва(да(се(отварят,(
повреждат(или(преместват.(Те(се(поставят(в(засегнатите(
от(гризачи(зони(и(помещения,(близо(до(дупките(им,(по(
маршрутите(им(на(движение(и(местата,(които(основно(
предпочитат.(Където(е(възможно,(кутиите(трябва(да(се(
закрепват(за(земята(или(за(други(конструкции,(както(и(да(
се(поставят(на(места,(защитени(от(наводняване.(
Надписът(върху(тях(трябва(да(съдържа(следната(
информация:(търговското(име(на(родентицида(и(номера(
на(разрешението(за(предоставяне(на(пазара(на(
продуктаÜ(името(на(активното(вещество(и(
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концентрацията(му(в(продуктаÜ(както(и(следните(
предупреждения:(„Съдържа(родентицид((отрова)”Ü(„Да(не(
се(отваря(и(премества”Ü(„В(случай(на(отравяне(
незабавно(се(обадете(в(Център(по(токсикология((тел.(
+359(2(9154(409)”.(
Дератизационните(кутии(не(се(мият(между(отделните(
зареждания.(Ако(приемането(на(примамката(е(
сравнително(слабо,(въпреки(установената(висока(
численост(на(вредителите,(е(необходимо(
дератизационните(кутии(да(се(преместят(на(други(места(
или(да(се(използва(родентицид(с(друга(формулация.(
Продуктът(не(е(предназначен(за(дълготрайна(употреба(и(
не(се(използва(като(постоянни(отровни(точки.(
Обработката(продължава(максимум(35(дни.(Ако(през(
целия(период(на(третиране(примамките(продължават(да(
се(изяждат(и(не(се(наблюдава(спад(в(числеността(на(
гризачите,(трябва(да(се(определи(вероятната(причина(за(
това.(След(като(се(изключат(другите(възможности,(найU
вероятно(става(дума(за(резистентни(гризачи.(Тогава(
трябва(да(се(прецени(възможността(за(употреба(на(
неантикоагулантни(или(поUсилни(антикоагулантни(
родентициди,(а(също(и(използването(на(капани(като(
алтернативна(мярка(за(контрол.(
Продуктът(не(трябва(да(се(прилага(директно(върху(
почвата(и(в(дупки(на(гризачи.(Примамките(не(се(
използват(за(защита(на(селскостопански(култури(от(
гризачи.(Да(се(избягва(третиране(с(продукта(при(
наличие(на(незащитени(храни(и(фуражи.(Да(се(
предотврати(достъпа(до(примамката(на(деца,(домашни(
любимци,(селскостопански(и(други(нецелеви(животни.(
Биоцидът(е(опасен(за(дивите(животни.(При(употреба(на(
обществени(места(третираните(площи(се(маркират(с(
поставяне(на(предупредителни(табели,(описващи(риска(
от(първични(и(вторични(отравяния,(както(и(мерките(за(
оказване(на(първа(помощ.(
По(време(и(след(приключване(периода(на(третиране(
всички(остатъци(от(примамката(се(събират(и(
отстраняват(по(безопасен(начин(в(съответствие(с(
изискванията(на(националното(законодателство.(
По(време(на(боравенето(с(продукта(не(трябва(да(се(яде,(
пие(и(пуши.(Да(се(използват(защитни(ръкавици(и(да(се(
избягва(контакт(на(продукта(с(кожата.(След(употреба(и(
преди(хранене(да(се(измиват(ръцете(и(изложената(кожа.(
Умрелите(гризачи(се(премахват(на(чести(интервали(по(
време(на(дератизацията,(найUмалко(със(същата(честота,(
с(която(примамките(се(проверяват(или(презареждат.(При(
някои(обстоятелства(може(да(се(изисква(ежедневна(
проверка.(Да(се(използват(подходящи(ръкавици(при(
работа(с(умрели(животни.(Мъртвите(гризачи(се(поставят(
в(плътно(затворени(двойни(пластмасови(торби(и(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.(
Да$не$се$отварят$пакетчетата,$съдържащи$
примамката.$
!
НОРМИ#ЗА#ПРИЛОЖЕНИЕ(
Мишки:(20(g(U(40(g(от(примамката(в(една(дератизационна(
кутия.(Кутиите(трябва(да(са(разположени(на(разстояние(
минимум(5(m(една(от(друга.(
Плъхове:(100(g(U(200(g(от(примамката(в(една(
дератизационна(кутия.(Кутиите(трябва(да(са(
разположени(на(разстояние(минимум(5(m(една(от(друга.  
Заложените(примамки(трябва(да(се(посещават(често(U(
поне(веднъж(на(2U3(дни((при(обработки(срещу(мишки)(
или(на(5(U7(дни((при(обработки(срещу(плъхове)(след(
началото(на(третирането(и(поне(един(път(седмично(след(
това,(за(да(се(провери(дали(се(приемат(от(гризачите(и(
да(се(презареждат,(ако(са(изядени(или(повредени.(Това(
продължава(докато(консумацията(спре.(
#
МЕРКИ#ЗА#НАМАЛЯВАНЕ#НА#РИСКА#
Да(се(преценят(и(приложат(възможните(превантивни(
мерки((запушване(на(дупки,(възможно(найUпълно(
отстраняване(на(потенциалните(места(за(хранене(и(
пиене),(за(да(подобри(приемането(на(продукта(и(намали(
вероятността(от(повторно(нахлуване(на(гризачи.(
Не( използвайте( антикоагулантни( родентициди,( като(
постоянни( примамки( (например( за( предотвратяване( на(
нахлуване(или(следене(на(действията(на(гризачи).(
Продуктът(трябва(да(се(поставя(в(дератизационни(кутии.(
Използването( на( този( продукт( следва( да( елиминира(
гризачите( в( срок( от( 35( дни.(Информацията( за( продукта(
(т.(е.(етикет(и/или(брошура)(трябва(ясно(да(препоръчва(
на( потребителя,( в( случай( на( неефективност( на(
третирането( (т.( е.( ако( продължават( да( се( забелязват(
действия(на(гризачи),(да(потърси(съвет(от(доставчика(на(
продукта( или( да( се( обади( в( служба( за( борба( с(
вредители.(
Търсете(и(отстранявайте(мъртвите(гризачи(по(време(на(
третирането( —( найUмалко( при( всяка( проверка( на(
дератизационните(кутии.(
След( приключване( периода( на( третиране( всички(
остатъци( от( примамката( се( събират( и( отстраняват( по(

безопасен( начин( в( съответствие( с( изискванията( на(
националното(законодателство.(
Да( се( съхранява( на( сухо,( хладно( и( добре( проветриво(
място.(
Да( се( съхранява( на( места,( недостъпни( за( деца,( птици,(
домашни(и(селскостопански(животни.(
(
ДРУГА#ИНФОРМАЦИЯ#
Поради( своето( забавено( действие,( антикоагулантните(
отрови( за( гризачи( дават( резултат( от( 4( до( 10( дни( след(
поемането(на(примамката.(
Гризачите( могат( да( пренасят( болести.( Не( докосвайте(
мъртви( гризачи( с( голи( ръце,( използвайте( ръкавици(или(
инструменти(от(рода(на(щипци,(когато(ги(изхвърляте.(
Съдържа( вгорчаващ( агент,( с( цел( предотвратяване( на(
инцидентен(прием(от(деца.(


