Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs
biocid

Denumirea produsului:

Tipul (tipurile) de produs
(produse):

STORM PELLETS

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3:

RO/2014/0059/MRA/ 14134 N

RO-0006302-0000

Cuprins

Informații administrative
1.1. Denumirea comercială a produsului
1.2. Detinatorul autorizației
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
2. Compoziția și formularea produsului
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
2.2. Tipul preparatului
3. Fraze de pericol și de precauție
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)
5. Direcții generale de utilizare
5.1. Instrucțiuni de utilizare
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor
5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri
de urgență pentru protecția mediului
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
6. Alte informații
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Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului
STORM PELLETS

1.2. Detinatorul autorizației
Numele

BASF S.R.L.

Adresa

Soseaua Pipera nr. 43, Sector 2 Bucuresti, 014254 Bucuresti-2
România

Numele și adresa detinatorului
autorizației

Numărul curent
RO/2014/0059/MRA/ 14134 N

Numărul curent R4BP 3

RO-0006302-0000

Data autorizației

05/07/2013

Data de expirare a
autorizației

08/03/2023

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch

Adresa producătorului

Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon SZ Elveția

Adresa locurilor de producție

St. Michaels Industrial Estate, WA8 8TJ Widnes, Regatul Unit

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
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Substanța activa

34 - Flocumafen

Numele producatorului

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch

Adresa producătorului

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ Elveția

Adresa locurilor de producție

Lower Road, Halebank, WA8 8 NS Widnes, Regatul Unit

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid
Denumirea comună
Flocumafen

Citric Acid

Denumirea IUPAC
4-hydroxy-3[(1RS,3RS;1RS,3RS)1,2,3,4-tetrahydro-3- [4(4trifluoromethylbenzyloxy)
phenyl]-1-

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Substanța activă

90035-08-8

421-960-0

0,005

77-92-9

201-069-1

0,5

2-hydroxypropane-1,2,3tricarboxylicacid

2.2. Tipul preparatului
RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate dăuna fătului.
Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată..

Fraze de precauție

Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Sunaţi un medic sunați la un centru de
informare toxicologică sau la un medic..
A se depozita sub cheie.
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Aruncaţi conţinutul la conform legislației locale..

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare
Utilizarea 1 - Use # 1 – Șoareci de casă și șobolani – experți – la interior
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: șobolanul brun
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus rattus
denumirea comună: șobolanul negru
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti

de interior

Domeniul de utilizare
La interior - Trained professional - experți

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Momeală gata de utilizare în capcane protejate Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Metoda pulsației
Formulare momeala
- Momeala gata de aplicare pentru a fi utilizata in statii rezistente de momeala;
- Statii de momeala acoperite si protejate (atata timp cat ofera acelasi tip de protectie
pentru specile nevizate si oameni ca statii rezistente de momeala)

Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g
de momeală per punct de momeala. - - Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala

Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala

Metoda“ pulsatiei“: Inlocuiti momeala consumata dupa 3 zile, dupa care la un interval de
maximum 7 zile. Mutati momeala neconsumata in zonele active. La fiecare vizita,
inlocuiti momeala consumata.

Plasati momeala in zona infestata, in capcane protejate impotriva deschiderii si a
deteriorarii. Daca controlul nu este obtinut, supravegheati zona din nou pentru a stabili
motivele si luati in considerare mutarea sau cresterea statiilor de momeala.
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Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care
contin 50 grame momeala, ambalați în:

Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP
sau de PE;

Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;

Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

- Momelile trebuie amplasate pentru a minimaliza expunerea specilor nevizate si a copiilor.

- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile specifice prevăzute de codul de bune practici relevant la nivel national.

- Inlocuiti momeala consumata dupa 3 zile, dupa care la maximum 7 zile.

- Colectati orice momeala imprastiata si rozatoarele moarte.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii
zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu perioada de tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de
bune practici aplicabil, dacă este cazul]”.
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse
de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinfestare.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform
recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.
- Nu spalati statiile de momeala sau ustensilele folosite cu apa intre aplicari;
- Informatiile despre produs (eticheta sau prospect) trebuie sa aratate in mod clar ca produsul este destinat doar expertilor care detin
un certificat ce demonstreaza conformitatea cu cerintele de utilizare aplicabile (exemplu “Doar pentru experti”);
- Nu utilizati produsul in zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistenta la substanta activa.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului
(daca nu este autorizat pentru tratament permanent).
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- Nu alternati utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potential comparabil sau redus in managementul fenomenului de
rezistenta. Pentru alternarea tratamentelor, utilizati daca este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un antigoagulant mai
puternic.
- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie stabilita de catre utilizator, in urma evaluarii eficacitatii tratamentului. Aceasta frecventa
trebuie alineata cu recomandarile prevazute de codul de bune practici.

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.2 Modul de utilizare
Utilizarea 2 - Use # 2 – Șoareci de casa și șobolani – experți – la exterior și în jurul clădirilor
Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz

Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: șobolanul brun
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus rattus
denumirea comună: șobolanul negru
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti

în aer liber

Domeniul de utilizare
La exterior, în jurul clădirilor - Trained professional - experți

Metoda (metodele) de aplicare
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Formulare momeala

Metoda „pulsatiei“

- Momeala gata de aplicare pentru a fi utilizata in statii rezistente de momeala;

- Statii de momeala acoperite si protejate (atata timp cat ofera acelasi tip de protectie
pentru specile nevizate si oameni ca statii rezistente de momeala);

- Utilizare directa a momelilor gata de utilizare in vizuina;

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g
de momeală per punct de momeala. - - Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala

Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala

Metoda“ pulsatiei“: Inlocuiti momeala consumata dupa 3 zile, dupa care la un interval de
maximum 7 zile. Mutati momeala neconsumata in zonele active. La fiecare vizita,
inlocuiti momeala consumata.

Plasati momeala in zona infestata, in capcane protejate impotriva deschiderii si a
deteriorarii. Daca controlul nu este obtinut, supravegheati zona din nou pentru a stabili
motivele si luati in considerare mutarea sau cresterea statiilor de momeala.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care
contin 50 grame momeala, ambalați în:

Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP
sau de PE;

Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;

Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Protejați momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
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- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

- Momelile trebuie amplasate pentru a minimaliza expunerea specilor nevizate si a copiilor.

- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant la nivel national.

- Inlocuiti momeala consumata dupa 3 zile, dupa care la maximum 7 zile. Colectati orice momeala imprastiata si rozatoarele moarte.

- Acoperiti sau blocati accesul la vizuinele capcane pentru a evita ca momeala sa fie respinsa sau imprastiata.

- Pentru utilizarile in exterior, statiile de momeala trebuie sa fie acoperite si plasate in locuri stategice pentru a reduce riscul pentru
speciile nevizate.

- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie stabilita de catre utilizator, in urma evaluarii eficacitatii tratamentului. Aceasta frecventa
trebuie alineata cu recomandarile prevazute de codul de bune practici.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii
zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu perioada de tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de
bune practici aplicabil, dacă este cazul]”.

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse
de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinfestare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform
recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității
rozătoarelor.

- Nu spalati statiile de momeala sau ustensilele folosite cu apa intre aplicari;

- Informatiile despre produs (eticheta sau prospect) trebuie sa arate in mod clar ca produsul este destinat doar expertilor care detin
un certificat ce demonstreaza conformitatea cu cerintele de utilizare aplicabile (exemplu “Doar pentru experti”);

- Nu utilizati produsul in zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistenta la substanta activa.

- Nu alternati utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potential comparabil sau redus in managementul fenomenului de
rezistenta. Pentru alternarea tratamentelor, utilizati, daca este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un antigoagulant mai
puternic.

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
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Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de
irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.3 Modul de utilizare
Utilizarea 3 - Use #3 – Șoareci de casă – specialiști – la interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz
Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide
Inaplicabil pentru rodenticide

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti

de interior

Domeniul de utilizare
La interior - Specialiști

Metoda (metodele) de aplicare

Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

15 - 30 g de momeală per punct de momeala - - 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala. Dacă sunt necesare
mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 1 - 2 metri.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care
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Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

contin 50 grame momeala, ambalați în:

Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP
sau de PE;

Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;

Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica
dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte.
Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.3.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.4 Modul de utilizare
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Utilizarea 4 - Use #4 – Șobolani – specialiști – la interior
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz
Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide
Inaplicabil pentru rodenticide

denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: șobolanul brun
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus rattus
denumirea comună: șobolanul negru
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti

de interior

Domeniul de utilizare
La interior - Specialisti

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Momeală gata de utilizare în capcane protejate Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării

50 g de momeală per punct de momeala - - -

50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala

Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie
de 5 - 10 metri.

Plasați momeala în zonele infestate în stații de momeală rezistente.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care
contin 50 grame momeala, ambalați în:
Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP
sau de PE;
Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;
Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
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4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Capcanele se inspectează după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă
momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați
cu momeală atunci când este necesar.

- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.4.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.5 Modul de utilizare
Utilizarea 5 - Use #5 – Șoareci de casă și șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor
Tipul produsului
Descrierea exactă a utilizării
autorizate, după caz
Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

TP 14 - Rodenticide
Inaplicabil pentru rodenticide

denumirea stiintifica: Mus musculus
denumirea comună: șoarecele de casă
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus norvegicus
denumirea comună: șobolanul brun
etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti
denumirea stiintifica: Rattus rattus
denumirea comună: șobolanul negru
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etapă de dezvoltare: populatie tanara si adulti

în aer liber

Domeniul de utilizare
la exterior, in jurul cladirilor - Specialiști

Metoda (metodele) de aplicare

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

Momeală gata de utilizare în capcane protejate Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării

Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g
de momeală per punct de momeala - - Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala. Dacă
sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 1 - 2
metri.

Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala. Dacă
sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 10 metri.

Plasați momeala în zonele infestate în stații de momeală rezistente.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare

Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care
contin 50 grame momeala, ambalați în:
Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP
sau de PE;
Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;
Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare
- Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.

- Capcanele se inspectează în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile, iar în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la
începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține
integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.
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4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare
- Nu introduceți produsul direct în vizuini.

- Nu spalati statiile de momeala cu apa intre aplicari;

- Informatiile despre produs ( eticheta si/ sau prospect) trebuie sa indice clar urmatoarele:

•

Produsul nu trebuie distribuit catre publicul larg (exemplu” pentru specialisti”

•

Produsul trebuie utilizat in statii de momeala adecvate (exemplu” a se utiliza doar statiile de momeala rezistente”

• Utilizatorii trebuie sa eticheteze statiile de momeala cu informatiile de la sect. 5.3 din SPC ( exemplu: “etichetati statia de
momeala conform recomandarilor produsului”

- Utilizand acest produs trebuie sa combateti rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs ( eticheta si/sau prospect ) trebuie
sa recomande clar ca in caz de lipsa de eficacitate pana la sfarsitul tratamentului (daca activitatea rozatorului este inca observata),
utilizatorul trebuie sa solicite sfatul de la furnizorul produsului sau sa solicite ajutorul unui operator de deratizare specializat.

- Momelile trebuie depozitate in siguranta pentru a se minimaliza riscul consumului de catre animale sau copii. Unde este posibil
asigurati momelile pentru a nu fi imprastiate.

4.5.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului
- Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de
irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia
Vezi instructiunile generale de utilizare.

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare
Vezi instructiunile generale de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare
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5.1. Instrucțiuni de utilizare
- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în
momentul vânzării.

- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru
a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare). Pe lângă
aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna
acceptarea momelii.

- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri
de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

- Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, indepartati posibilele alimente și băuturi cât mai
mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produs și pentru a reduce probabilitatea de reinfestare.

- Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de
acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii
acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).

- [Daca legislația locala prevede] Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată
durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau
secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.

- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în
contact cu acestea.

- Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea
direct expusă.

- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în
alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.

- Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității
rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să
aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau
a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

- Momeală ambalată în plicuri: Nu deschideți plicul cu momeală.

- Momeala vrac: amplasati momeala in puncte de momeala utilizand un dispozitiv de dozare pentru a reduce praful. Specificati
metodele de reducere a prafului (ex. Stergerea umeda)

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor
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- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu perioada de
tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul]”.
- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.
- Nu utilizati produsul in zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistenta la substanta activa.
- Pentru a reduce riscul de intoxicatie secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte la intervale de timp frecvente in timpul
tratamentului in conformitate cu instructiunile prevazute de codul de bune practici.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.
- Nu alternati utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potential comparabil sau redus in managementul fenomenului de
rezistenta. Pentru alternarea tratamentelor, utilizati, daca este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un antigoagulant mai
puternic.
- Nu utilizați momeli continand substante active anticoagulante ca statii permanente de momeala pentru prevenirea infestarii cu
rozatoare sau pentru monitorizarea activitatii rozatoarelor.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [metoda de elimare va fi descrisa in SPC national si va aparea pe
eticheta produsului].
- Momelile trebuie depozitate in siguranta pentru a se minimaliza riscul consumului de catre animale sau copii. Unde este posibil
asigurati momelile pentru a nu fi imprastiate.
- Nu spălați capcanele cu apă între aplicări.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [metoda de elimare va fi descrisa in SPC national si va aparea pe
eticheta produsului].

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și
măsuri de urgență pentru protecția mediului
- Acest produs conține o substanță anticoagulantă.
- Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri
severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.
- Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
• expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
• expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.
• expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați
voma. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar
specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”;
„denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare
toxicologică [inserati telefonul national de urgenta]”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia
- La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

- Nu utilizati containerele pentru alt scop.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare
- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

- Perioadă de valabilitate: 3 ani de la data fabricației. A nu se depozita produsul la temperaturi mai mari de 30 C .

6. Alte informații
- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de
exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.
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- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.
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