Traducere din limba germană

FROWEIN GMBH & CO. KG
Informaţii despre produs

MausEX-D Pad
A se utiliza biocidele în siguranţă. A se citi întotdeauna marcajul şi informaţiile despre
produs înainte de utilizarea produsului.
Utilizare
Momeli sub formă de pastă pentru combaterea şoarecilor de casă şi a şobolanilor
călători. Efect garantat, chiar şi în caz de rezistenţă la anticoagulanţii mai vechi.
Tip
Momeli sub formă de pastă în pungi de plastic (cca. 10 g).
Substanţe active
0,025 g/kg Difetialon. Anticoagulant de a doua generaţie.
Acţiune
Otrăvirea duce la pierderea cunoştinţei, reducând în acelaşi timp funcţiile vitale ale
animalului. Pe baza permeabilităţii capilare, se cauzează o hemoragie internă lentă,
covârşitoare, durerile fiind excluse.
Particularităţi
• MausEX-D Pad este verificat ca mijloc de combatere a şoarecilor de casă în conf.
cu § 18 lfSG şi este recunoscut ca produs pentru deratizări publice. Cod numeric
oficial B-0213-01-00. A se vedea pe verso instrucţiunile de utilizare special
prevăzute.
• Receptare deosebită de către şoarecii de casă şi şobolanii călători
• Rezistenţă bună împotriva distrugerii
• Efect sigur chiar şi la speciile devenite rezistente
• Apariţie întârziată a efectului, împiedicând astfel respingerea momelilor de către
celelalte animale şi conducând la eradicarea lor.
• În caz de ingerare accidentală, antidotul sigur este vitamina K1.
• Prezenţa substanţei amare Bitrex împiedică ingerarea accidentală a acestuia de
către om.
Aplicare
Momelile se vor amplasa numai acoperite, ferite de accesul animalelor pentru care nu
sunt destinate (de ex. animalele de casă şi de povară), ca şi de cel al copiilor. Momelile
se vor amplasa acoperite în apropierea locurilor de hrănire şi pe drumul de la cuib la
locurile de hrănire ale şoarecilor şi sobolanilor.
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Împotriva şoarecilor, la fiecare 2 m ai unui perete continuu se va amplasa o momeală
din 2-4 bucăţi acoperite. Numărul total de astfel de locuri cu momeală va fi de 2-3 pe
fiecare 10 mp, în funcţie şi de gradul de infestare. Împotriva şobolanilor călători, la
fiecare 5-10 m ai unui perete continuu se va amplasa un loc de momeală cu cca. 20 de
bucăţi acoperite. Numărul total de astfel de locuri cu momeală va fi de 2-5 pe fiecare
100 mp, în funcţie şi de gradul de infestare. Momelile se vor menţine atât timp, până la
dispariţia oricărui semn de hrănire. Din cauza atractivităţii ridicate a acestora, se va
exclude accesul animalelor de casă, în special al câinilor. Animalele moarte se vor
aduna şi se vor îndepărta corespunzător.
Măsuri de prevedere
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrana
pentru animale. A se păstra departe de animalele de casă şi cele de povară, în special
câini.
A se evita orice contact inutil cu substanţa. A se purta mănuşi de protecţie.
Utilizarea greşită poate provoca efecte dăunătoare sănătăţii. A nu se fuma, consuma
alimente sau băuturi pe durata utilizării. După utilizare, mâinile de vor spăla bine cu apă
şi săpun.
Substanţa activă difetialon suprimă capacitatea de coagulare a sângelui şi provoacă
hemoragii interne. Pericol de efecte cumulative. Tipice pentru otrăvirile cu
anticoagulante sunt hemoragiile (sângerările pe suprafeţe mari) şi sângerările
mucoaselor. În cazuri grave, sângele apare în scaun şi urină.
În caz de înghiţire, se va consulta imediat medicul şi i se vor arăta ambalajul sau
eticheta. Antidot: vitamina K1, de ex. Konakion. Se vor urmări timpul de protrombina
(valoarea rapidă) şi valorile hemoglobinei – este necesar tratamentul staţionar.
A se ţine departe de copii şi animalele de casă şi a nu se expune descoperite.
A nu se desface învelişul bucăţilor de momeală. A se depozita pachetul închis ermetic,
la loc uscat şi răcoros. A nu se încălzi peste 40° C.
A nu lăsa substanţa şi resturile acesteia să ajungă în mediul acvatic.
Gestionarea deşeurilor
Resturile de substanţă (cod 20 01 19) şi ambalajele cu resturi de substanţă (cod 15 01
10) se vor îndepărta conform regulilor de salubrizare a reziduurilor speciale.
Animalele moarte se vor aduna şi se vor îndepărta corespunzător.
Prezentare
Găleată de plastic a 5 kg.
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Instrucţiuni de aplicare la utilizarea conf. § 18 lfSG
Se va aplica numai de către utilizatori profesionişti.
Cod numeric: B-0213-01-00
Şoarecii de casă
Combaterea şoarecilor de casă se face după următoarele principii tehnice de bază:
Punerea momelilor (depistarea rozătoarelor), interpretarea locurilor cu momeală şi dovada
amortizării constituie o unitate în desfăşurarea temporală a întregului proces.
Punerea de momeli neotrăvitoare la alegere ajută la obişnuirea şăarecilor de casă cu locurile de
momire şi arată locurile în care acestea nu sunt cosumate. Pentru amenajarea locurilor de
momeală se vor avea în vedere toate suprafeţele plane. Punerea de momeli neotrăvitoare
minimalizează riscul în legătură cu momelile otrăvitoare. La amplasarea momelilor otrăvitoare,
se vor folosi obligatoriu cutii. Numai locurile vizitate de şoareci vor fi prevăzute şi cu otravă
după momire. Timpul de ofertare variază în funcţie de gravitate şi de atractivitatea pentru hrana
naturală, până la 40 de zile, respectiv atât timp până când hrana dispare complet. Verificarea
amortizării se face ca şi în cazul momirii, cu momeli neotrăvitoare.
În funcţie de gravitate, la început se vor face 1-3, apoi un control săptămânal. Se va face
obligatoriu înlocuirea resturilor de momeală rămase după o săptămână sau 10 zile, cu altele
proaspete. Amortizarea este demonstrată atunci când nicio momeală nu mai este atinsă.
Locurile cu momeală vor fi permanent ferite de umezeală. Cutiile cu momeli MausEX-D Pad nu
trebuie să stea în apropierea surselor de căldură (de ex. conducte termice, cuptoare).
Consumul de momeală va fi în funcţie de determinările de la locurile cu hrană preferate de
şoarecii de casă. În încăperi şi grajduri de animale se vor amplasa în cutii adecvate până la max.
20 g (două porţii la pungă a 10 g) per loc de momire. Locurile cu momeală vor fi permanent
ferite de umezeală.
Măsuri de siguranţă speciale
Zonele tratate cu momeli otrăvitoare vor fi notificate corespunzător asupra măsurilor de
siguranţă, până la încheierea procesului.
În interioare sau exterioare, MausEx-D Pad se va utiliza numai conform principiilor tehnice de
utilizare, neexpunându-se liber (numai în cutii de momeală).
Dacă în timpul sau după combatere sunt găsite rozătoare moarte sau pe moarte, acestea vor fi
imediat îndepărtate, pentru a preveni otrăvirile secundare.
După încheierea deratizării, momelile rămase vor fi adunate şi îndepărtate.
Atenţie la utilizarea în apropierea vaselor cu mâncare pentru animale. Produsul şi resturile
acestuia, ca şi recipientele sau ambalajele golite nu vor fi lăsate să ajungă în apă sau în natură, ci
vor fi salubrizate corespunzător. Produsul este otrăvitor pentru peşti şi animale acvatice.
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