
ANTI-RAT vaska briketes 

 

Aktīvā viela: bromadiolons 0,05 g/kg  

(CAS Nr.: 28772-56-7)  

 

Preparatīvais veids: vaska briketes, lietošanai gatavas 

 
RODENTICĪDS žurku un peļu kontrolei iekštelpās un ārā ēku tuvumā, un kanalizācijas caurulēs. 

 

Drošības prasību apzīmējumi: Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai 

dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādāt aizsargcimdos. Ja norīts, 

nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.  

 

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, ievērot lietošanas instrukciju. 
 

Novērst piekļuvi ēsmai bērniem, putniem un dzīvniekiem, kuru kontrole nav paredzēta (īpaši suņiem, 

kaķiem, cūkām un mājputniem). 

 
Atļaujas Nr. ........ 

 

Lietot tikai saskaņā ar instrukciju uz etiķetes.   
Pirms lietošanas izlasiet pievienoto instrukciju!  

 

Izmantošanas vadlīnijas un lietošanas pamācība 
 

Ēsmu izvietot tur, kur ir grauzēju aktivitātes pazīmes, piemēram, svaigi mēsli, midzeņos un alās vai to 

tuvumā, pārvietošanās ceļos un grauzēju barošanās vietās. Ēsmas punktus izvietot visā invadētajā 

teritorijā.   

 

Lietošanas deva: 
►  Žurku invāzijām izmantot ēsmas punktus līdz 200 g. Ēsmas punktus izvietot 10 m attālumā, 

samazinot līdz 5 m augstas invāzijas gadījumā. Vairākas dienas pēc ēsmas izlikšanas ēsmas punktus 

nepārvietot vai netraucēt. Ja ēsmas tuvumā pēc 7 - 10 dienām nav manāmas žurku aktivitātes 

pazīmes, ēsmu pārvietot uz vietu ar augstāku žurku aktivitāti. 

 

►  Peļu invāzijām izmantot ēsmas punktus līdz 40 g. Ēsmas punktus izvietot 5 m attālumā, samazinot 

līdz 2 m augstas invāzijas gadījumā. Peles ir ļoti ziņkārīgas, un tas kontroles programmas ietvaros 

laikā, kad ēsmas punkti tiek pārbaudīti vai papildināti, ļauj pārvietot ēsmas ik pēc 2-3 dienām. 

  

Ēsmas punktus pasargāt no dzīvniekiem, kuru kontrole nav paredzēta, un no ūdens, labāk izmantojot 

tirdzniecībā pieejamas ēsmu stacijas. Ja tās nav pieejamas, ēsmu novietot uz ēsmas paplātēm drenu 

cauruļu gabalu iekšienē vai zem šīfera, dēļa vai  gofrētās dzelzs gabaliem, lai novērstu piekļuvi ēsmai 
bērniem, putniem un dzīvniekiem, kuru kontrole nav paredzēta. 

 

Ēsmas punktus regulāri pārbaudīt. Nomainīt jebkuru ēsmu, ko ir ēduši grauzēji, kas ir ūdens bojāta vai 

piesārņota ar netīrumiem. Ja visa ēsma noteiktās vietās ir apēsta, palielināt ēsmas daudzumu, 

izvietojot vairāk ēsmas punktu. Nepalielināt ēsmas punkta apjomu. Tāpat kā ar visiem antikoagulanta 

rodenticīdiem, grauzēji mirs tikai vairākas dienas pēc ēsmas apēšanas, parasti 4 - 10.   

 

Iedarbība: Bromadiolons aizkavē protrombīna veidošanos asinīs, un tas izraisa asiņošanu un grauzēja 

nāvi. Produkts ir iedarbīgs drīz pēc norīšanas. Atsevišķu grauzēju nāve neietekmē attieksmi pret ēsmu 



citiem grauzējiem, kas vēl ir dzīvi. Tas ir efektīvs pret grauzējiem, kas ir rezistenti pret varfarīnu un 

citiem pirmās paaudzes antikoagulanta rodenticīdiem. 

 
Piesardzības pasākumi un nosacījumi drošai lietošanai: Izvairīties no jebkādas saskares caur muti. 

Pirms ēdienreizēm un pēc lietošanas nomazgāt rokas un iedarbībai pakļauto ādu. Ēsmas ir droši 

jāizliek tā, lai līdz minimumam samazinātu to patēriņa risku citiem dzīvniekiem vai bērniem. Kur 

iespējams, ēsmas nostiprināt tā, lai tās nevarētu tikt aizvilktas prom. Apstrādes laikā ar nelieliem 

intervāliem meklēt un aizvākt beigtos grauzējus, vismaz ik reizi, kad ēsmas tiek pārbaudītas un/vai 

papildinātas. No beigtajiem grauzējiem atbrīvoties saskaņā ar vietējām prasībām.  

Ja tiek lietotas pret piekļūšanu drošas ēsmas stacijas, tās ir skaidri jāmarķē, lai parādītu, ka tās satur 

rodenticīdus un tās nevajadzētu bojāt. 

Kad produkts tiek lietots sabiedriskās vietās, apstrādātās platības to apstrādes periodā ir jāmarķē un 

blakus ēsmām ir jābūt pieejamiem paziņojumiem, kas izskaidro primārās vai sekundārās saindēšanās 

ar antikoagulantu risku, kā arī norāda pirmos pasākumus, kas jāveic saindēšanās gadījumā. 

 

Satur cilvēkam ārkārtīgi rūgtu vielu denatonija benzoātu, Bitrex. 

(Bitrex ir MacFarlan Smith, Edinburgh preču zīme) 

 
Saindēšanās pazīmes: Bromadiolons ir antikoagulants, kas var izraisīt asiņošanu. Tā var būt aizkavēta 

uz vairākām dienām pēc iedarbības. 

 

Pirmā palīdzība: Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt 

medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto 

apģērbu. Ādu nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja nokļūst acīs, tās pamatīgi skalot ar lielu daudzumu tīra 

ūdens. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 

Pretinde: Vitamīns K1 (mediķu uzraudzībā).  

 

Uzglabāšana: Produktu glabāt oriģinālajā iepakojumā, cieši noslēgtu un drošā vietā. Glabāt vēsā, 

sausā, labi vēdināmā telpā. 

 
Neizmantoto daudzumu un to iepakojuma droša iznīcināšana: Pēc apstrādes aizvākt visas ēsmas un 

no tām atbrīvoties saskaņā ar vietējām prasībām. Iepakojuma atkritumus likvidēt saskaņā ar vietējām 

prasībām. 

 

Ražotājs un atļaujas turētājs: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovenia (Slovēnija), 

www.unichem.si,  Tālr.: +386 1 7558 150,  e-pasts: unichem@unichem.si 

 

Izplatītājs: UAB "Vetfarmas", J. Basanaviciaus g. 41, LT-56134 Kaišiadorys, Lietuva, Tālr./fakss: +370 

346-67626 / +370 346-67625, info@vetfarmas.lt, http://vetfarmas.lt 

 

Satur: … kg (katra ēsma sver … g) 

 

Ražošanas datums, derīguma termiņš un partijas numurs ir uzdrukāts uz iepakojuma. 

 

Produkta glabāšanas laiks ir līdz 2 gadiem. 

 


