NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP453372-19-272)
Išduotas 2019 m. rugpjūčio 6 d., galioja iki 2023 m. balandžio 29 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).
Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Generation MIX, 342 mix.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Difetialonas, CAS Nr. 104653–34–1, EB Nr. -.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose,
miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14VAP453372.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2011-0050 pripažinimas.
Vilniaus departamento direktorė
Liudijimą gavau

A.V.

Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272)
Priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka
GENERATION MIX, 342 mix
14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)
Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP603372-19-272)
R4BP objekto numeris: LT-0021278-0000

1.

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas

GENERATION MIX
342 mix

Autorizacijos liudijimo turėtojas

1.2.

Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir pavardė) ir
adresas

Pavadini Liphatech S.A.S
mas

Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272)

R4BP objekto numeris

LT-0021278-0000

Autorizacijos liudijimo data

2019-08-06

Autorizacijos liudijimo galiojimo
pabaigos data

2023-04-29

1.3.

Adresas

Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse
(Prancūzija).

Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

LIPHATECH S.A.S

Gamintojo adresas

Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse Prancūzija

Gamybos vieta

Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère,
47480 Pont du Casse Prancūzija

Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

1.4.

Veiklioji medžiaga

Difetialonas

Gamintojo pavadinimas

Liphatech S.A.S

Gamintojo adresas

Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse Prancūzija

Gamybos vieta

LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32,
83308 Trostberg Vokietija

2.

PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1.

Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį
Bendrasis
pavadinimas

Difetialonas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

3-[3-(4?Veiklioji
bromo[1,1?b medžiaga
iphenyl]- 4yl)-1,2,3,4tetrahydrona

CAS
numeris
104653-34-1

EB numeris

Kiekis
(proc.)
0.0025

Bendrasis
pavadinimas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

CAS
numeris

EB numeris

Kiekis
(proc.)

phth- 1-yl]4-hydroxy2H-1benzothio
pyran-2-one

2.2.
Formuliacijos tipas
RB - Masalas (paruoštas naudoti)
3.

PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma

GHS08

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo kategorijos

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)
(2 pavojaus kategorija)
Pavojinga vandens aplinkai
(3 lėtinio pavojaus kategorijos)

Pavojingumo frazės

Gali pakenkti organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai .
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Atsargumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neįkvėpti dulkių.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles.
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietines taisykles.

4.

AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.
Naudokite aprašymą
Lentelė 1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės –
Neprofesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Graužikams netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Mus musculus
organizmas (-ai) (įskaitant naminė pelė
vystymosi stadijos)
visų vystymosi stadijų
Rattus norvegicus
Pilkoji žiurkė

visų vystymosi stadijų
Rattus rattus
juodoji žiurkė
visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis

vidaus
lauko
Patalpoje ir lauke aplink pastatus
Pelių kontrolei naudoti tik patalpoje.

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir
saugias masalo dėžutes.
Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Produktas negali būti naudojamas palaidas.

Taikymo koeficientas (-ai) Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje
ir dažnumas
masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 150 g masalo
vienoje masalo vietoje.
Pelėms (tik patalpoje)
Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo.
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp
masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų.
Žiurkėms
Vienoje masalo dėžutėje – 150 g masalo.
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp
masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Pelių kontrolei:
Užpildytos masalo dežutės (20–50 g maišeliai) / kartoninė dėžė
– iki 50 g masalo.
Užpildytos masalo dežutės (20–50 g maišeliai) / plastikinis
maišelis – iki 50 g masalo.
Užrakinamos tvirtos masalo dežutės + grūdų maišeliai (20–50 g)
/ kartoninė dėžė – iki 50 g masalo.
Užrakinamos tvirtos masalo dežutės + grūdų maišeliai (20–50 g)
/ plastikinis maišelis – iki 50 g masalo.
Plastikinis kibirėlis (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.
Kartoninė dėžė (20–50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.
Plastikinė talpykla (20-50 g maišeliai) – iki 50 g masalo.
Žiurkių kontrolei:
Užpildytos masalo dežutės (20–100 g maišeliai) / kartoninė dėžė
– iki 150 g masalo.
Užpildytos masalo dežutės (20–100 g maišeliai) / plastikinis
maišelis – iki 150 g masalo.
Užrakinamos tvirtos masalo dežutės + grūdų maišeliai (20–100
g) / kartoninė dėžė – iki 150 g masalo.
Užrakinamos tvirtos masalo dežutės + grūdų maišeliai (20–100
g) / plastikinis maišelis – iki 150 g masalo.

Plastikinis kibirėlis (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.
Kartoninė dėžė (20–100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.
Plastikinė talpykla (20-100 g maišeliai) – iki 150 g masalo.

4.1.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite
tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o
vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei
surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas
masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės
nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.
4.1.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims,
esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę,
apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas,
pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės
kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės
priemonės.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).
4.1.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir
vandens kontakto.
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų,
užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo
kontakto su vandeniu.
4.1.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti
vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių
neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos
tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.1.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas – 2 metai.
4.2.
Naudokite aprašymą
Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės,juodosios ir pilkosios žiurkės –
Profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Graužikams netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Rattus norvegicus
organizmas (-ai) (įskaitant Pilkoji žiurkė
vystymosi stadijos)
visi
Rattus rattus
juodoji žiurkė
visi
Mus musculus
naminė pelė
visi
Naudojimo sritis

vidaus
lauko
Patalpoje ir lauke aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir
saugias masalo dėžutes.
Uždengtos ir saugios masalo vietos.

Taikymo koeficientas (-ai) Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje
ir dažnumas
masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo
vienoje masalo vietoje.
Pelėms
Vienoje masalo dėžutėje iki 50 g masalo.
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp
masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-1,5 metrų.
Žiurkėms
Vienoje masalo dėžutėje iki 200 g masalo.
Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp
masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 4-5 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg.
Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg.

viename supakuotame maišelyje.
Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos
arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg
Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose
paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP
maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg
Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos
arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg
Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba
popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4
kg
Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas
arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) –
iki 25 kg
Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais
PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg
Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dežutės (popieriniuose
arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60
masalo dežučių

4.2.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite
tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o
vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei
surenkant kritusius graužikus.
Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas
masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės
nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.
4.2.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims,
esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę,
apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas,
pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės
kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės
priemonės.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.2.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir
vandens kontakto.
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų,
užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens
drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.
4.2.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų
tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų
prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir
taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių
neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos
ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama
sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose
4.2.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas – 2 metai.
4.3.
Naudokite aprašymą
Lentelė 3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės, juodosios ir pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti
profesionalieji naudotojai – Patalpoje ir lauke aplink pastatus
Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas

Graužikams netaikoma

Kontroliuojamas (-i)
Rattus norvegicus
organizmas (-ai) (įskaitant Pilkoji žiurkė
vystymosi stadijos)
visi
Rattus rattus
juodoji žiurkė
visi
Mus musculus
naminė pelė
visi
Naudojimo sritis

vidaus
lauko
Patalpoje ir lauke aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)

masalo naudojimas
Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir
saugias masalo dėžutes.
Uždengtos ir saugios masalo vietos.

Taikymo koeficientas (-ai) Naminių pelių kontrolei (tik patalpoje) naudoti iki 50 g vienoje
ir dažnumas
masalo vietoje. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo
vienoje masalo vietoje.
Pelėms
Esant dideliam užkrėstumui – iki 50 g masalo dežutėse arba
dengtose masalo vietose kas 1–1,5 m
Esant mažam užkrėstumui – iki 50 g masalo dežutėse arba
dengtose masalo vietose kas 2–3 m
Žiurkėms
Esant dideliam užkrėstumui – iki 200 g masalo dežutėse kas 4–5
m
Esant mažam užkrėstumui – iki 200 g masalo dežutėse kas 8–10
m
Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir
pakuočių medžiaga

Mažiausias pakuotės dydis - 3 kg.
Pakuotėje yra atskirai supakuoti maišeliai, daugiausiai po 10 kg.
viename supakuotame maišelyje.
Plastikinis kibirėlis (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos
arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg
Kartoninė dėžė (palaidas masalas vidiniuose plastikiniuose
paketėliuose (PE) arba popieriniuose arbatos arba PP
maišeliuose po 20–100 g) – iki 25 kg
Plastikinė talpykla (palaidas masalas arba popieriniuose arbatos
arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4 kg
Plastikinis (PP arba PE) maišelis (palaidas masalas arba
popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) – iki 4
kg
Specialia danga dengtas popierinis maišas (palaidas masalas
arba popieriniuose arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) –
iki 25 kg
Kartoninė (PE) dėžė (su vidiniais popieriniais ar plastikiniais
PP įdėklais po 20-100 g) – iki 25 kg
Užpildytos PP ar HDPE ar PS masalo dežutės (popieriniuose
arbatos arba PP maišeliuose po 20–100 g) kartono dėžė - iki 60
masalo dežučių

4.3.1.

Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite
tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o
vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei

surenkant kritusius graužikus.
Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas
masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės
nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.
4.3.2.

Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims,
esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę,
apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas,
pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės
kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės
priemonės.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).
4.3.3.
Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios
pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką
- Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir
vandens kontakto.
- Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų,
užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens
drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.
4.3.4.

Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų
tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų
prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir
taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių
neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos
ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama
sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose
4.3.5.
Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis
laikymo sąlygomis
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas – 2 metai.

5.

BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI1

5.1.

Naudojimo instrukcijos

KVALIFIKUOTI PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI
- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie
produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir
išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų
arba maisto atliekų). Be to, prieš pat jauko naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes
taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos jauku.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko,
taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų
judėjimo takų, lizdų, maitinimosi
vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
– Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima
kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti
paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis
tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir
nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams,
ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar
paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir
atviras odos vietas.
- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą,
atliktą prieš pradedant apdorojimą. Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiame geriausios
praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo
dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia
nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių
graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti,
arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip
alternatyvią
kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių
su masalu].
- Palaidos granulės, grūdeliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu.
Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkėjimą (pvz., naudojant drėgnas šluostes).
PROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI
1

Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie
produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir
išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų
arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų,
nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko,
taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
–Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima
kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti
paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis
tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir
nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams,
ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar
paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir
atviras odos vietas.
-Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko
dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia
nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių
graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti,
arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip
alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių
su masalu].
-Palaidos granulės, grūdeliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu.
Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkėjimą (pvz.,naudojant drėgnas šluostes).
– Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz.,
prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
NEPROFESIONALIEJI NAUDOTOJAI
- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie
produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų
arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų,
nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir
atviras odos vietas.
Neatidarykite maišelių su masalu.
- Prieš pradedant naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti
necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų
judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams
augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

- Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų
ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių
sąlytis su vandeniu.
5.2.

Rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims,
esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas
kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija,
deratizacija).
Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.
Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų
populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.
Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoaguliantų kaip atsparumo reguliavimo
priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoaguliantų,
arba stipresnio poveikio antikoaguliantinius rodenticidus.
Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų
uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.
Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
5.3.
Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Kreipdamiesi į gydytoją turėkite šią etiketę. Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsiant skambinkite į
vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą arba kreipkitės į gydytoją.
Padidėjusio polinkio kraujuoti požymiai: kai apsinuodijimas nedidelis:
• netyčia patrynus nosį ar dantenas ima bėgti kraujas;
• kraujas išmatose;
• stiprus kraujavimas iš nedidelių įsipjovimo ar nubrozdinimo vietų.
Priešnuodis: vitaminas K1 (prižiūrint gydytojui)
Apsinuodijimo simptomai
Klinikiniai simptomai: kraujavimas iš nosies, dantenų, spjaudymas krauju, kelios kraujosruvos (arba
viena didelė), paprastai staiga kylantis neįprastas vidurių skausmas.
Biologiniai simptomai: kraujas šlapime, sulėtėjęs krešėjimas. Įtariant poveikį būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją. Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po kelių dienų.
Patekus į akis: laikykite akis atmerktas ir lėtai, atsargiai plaukite vandeniu 15–20 minučių. Po pirmų 5
minučių išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, tada toliau plaukite akis. Stebėkite, ar nepasireiškė
aukščiau aprašyti simptomai.
Įkvėpus: preparatas yra nedulkantis blokelis. Naudojant įkvėpti neįmanoma.
Patekus ant odos: nuvilkite užterštus drabužius. Būtina išskalbti prieš vėl juos velkantis. Odą nedelsiant
nuplaukite muilu ir vandeniu. Stebėkite, arnepasireiškė aukščiau aprašyti simptomai.
Patekus į burną: išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir
parodyti talpyklą / etiketę / saugos duomenųlapą.
Neskatinti vėmimo, jei to nenurodė apsinuodijimų kontrolės centras ar gydytojas. Sąmonę praradusiam
asmeniui į burną nieko nedėkite.
Gydymas.
Pirmiausia turi būti gydoma priešnuodžiu, o ne daromi klinikiniai tyrimai. Gydymas priešnuodžiu:
KONKREČIAI vitaminas K1 (fitomenadionas).

Vitamino K1 analogai (pavyzdžiui, vitaminas K3 menadionas) nėra labai aktyvūs, todėl nėra tinkami.
Gydymo veiksmingumą reikia stebėti matuojant krešėjimo laiką. Gydymas turi būti tęsiamas tol, kol
krešėjimo laikas normalizuojasi ir IŠLIEKA normalus. Didelio apsinuodijimo atveju gali prireikti, be
vitamino K1, skirti kraujo arba užšaldytos šviežios plazmos, arba koaguliantinės kraujo frakcijos PCC
perpylimus.
- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.
Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra
rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti
produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.
Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams
5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti
vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių
neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos
tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose
5.5.

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas – 2 metai.
6.
KITA INFORMACIJA
Antikoaguliantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda
veikti tik po 4 – 10 dienų.
Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite
pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).
Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.
Etiketėje turi būti nurodoma:
Sudėtis:
Difetialonas, CAS Nr. 104653–34–1, EB Nr. -, 0,0025 %.
Partijos numeris:
Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):
Pakuotė (kg/g):
Gamintojas: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).
Liudijimas išduotas: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, FR-47480 Pont du Casse (Prancūzija).
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas
Nr. (10-14 17.5)BSV-15466(A-14VAP3372-19-272), galioja iki 2023-04-29.

