
 
 
Rat-Bilen Active / РАТ-БИЛЕН АКТИВ 
 
Готова за употреба родентицидна примамка под формата на пелети 
За масова употреба 
 
Преди употреба прочетете внимателно инструкциите на етикета 
 
Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1667-1/26.06.2014г. 
 
Активно вещество: Бромадиолон ( N°CAS 28772-56-7)  0.005 g / 100 g. 
Съдържа още: Денатониум бензоат 0.001 g / 100 g. 
 
Главна група 3 Контрол на вредители 
Продуктов тип 14 Родентициди 
  
Лице, което произвежда и пуска на пазара: 
Фармавит ООД 
ж.к. Хиподрума, бл. 139А, офис 1 и 2 
София 
Тел. 0899 109050 
 
Област на приложение: Биоцид като готова за употреба родентицидна 
примамка, под формата на пелети за контрол числеността на гризачи – 
сив плъх, черен плъх и домашна мишка. 
За употреба в жилищни сгради, мазета, гаражи, килери. 
 
Съвети за безопасност (S-фрази): 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
S20/21 По време на работа да не се яде, да не се пие и да не се пуши.  
S24 Да се избягва контакт с кожата. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикета.  
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните 
инструкции/ информационния лист за безопасност. 
 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Активното вещество в продукта е 
антагонист на витамин К и намалява чернодробния синтез на витамин 
К-зависимите фактори. 
СИМПТОМИ: В случай на поглъщане на големи количества, 
сериозното отравяне инхибира витамин К, като причинява кървене в 
кожата и лигавиците и в органите и паренхимите. 
ЛЕЧЕНИЕ: В случай на поглъщане на големи количества, 
предизвикайте повръщане, направете клизма или изпийте активен 
въглен. Незабавно след поглъщането и в следващите няколко дни 
трябва да се следи протромбиновото време. Ако протромбиновата 
активност е намалена, приложете витамин К. Следвайте съответния 
медицински протокол, съгласуван с Центъра за контрол на 
отравянията. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  антикоагуланти. 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Rat-Bilen Active / РАТ-БИЛЕН АКТИВ е готова за употреба 
родентицидна примамка, съдържаща активното вещество бромадиолон, 
антикоагулант. Той е ефективно средство за борба с домашни мишки 
(Mus musculus), сиви плъхове (Rattus norvegicus), черни плъхове (Rattus 
rattus) дори и след един единствен прием. 
Rat-Bilen Active / РАТ-БИЛЕН АКТИВ съдържа горчив компонент, 
който предотвратява случайното му поглъщане от деца. 
 
ИНСТРУКЦИИ, НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИ 
Родентицидната примамка под формата на пелети се прилага в 
предварително дозирани вътрешни опаковки от 20 g. Примамките от 20 
g се поставят в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу 
неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните 
кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната 
употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и 
разпиляване от гризачите в околната среда. 
Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачите зони и 
помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и 
местата, които основно предпочитат. 
Примамките да не се използват за защита на селскостопански култури 
от гризачи. 
Норми за приложение: 
Кутиите с примамките да се поставят на разстояние 5-10 m една от 
друга. 



За домашна мишка - две вътрешни опаковки по 20 g (40 g) на 100 m2. 
За сив плъх - три до пет вътрешни опаковки по 20 g (60-100 g) на 100 
m2. 
За черен плъх - три до пет вътрешни опаковки по 20 g (60-100 g) на 100 
m2. 
Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява 
редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или 
повредени. 
 
Избягвайте да докосвате продукта с голи ръце и използвайте защитни 
ръкавици.  Отваряйте вътрешните опаковки внимателно, като пелетите 
трябва да бъдат поставени в дератизационната кутия според 
посочените дози за употреба. Не третирайте при наличие на 
незащитена храна или хранителни продукти. 
 
Инструкции за безопасна работа: 
Да се носят подходящи ръкавици. Ръцете и изложената на биоцида 
кожа да се измиват преди хранене и след употреба. 
Да се използва само на места недостъпни за деца, домашни животни и 
нецелеви животни. 
Да се предотврати достъпът до примамката на деца, птици и нецелеви 
животни, особено на кучета, котки, прасета и домашни птици. 
Освен ако не са под надзора на оператор по контрол на вредителите 
или на друго компетентно лице, антикоагулантните родентициди да не 
се използват като постоянни отровни точки. В повечето случаи, 
антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 35 дни. 
Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на 
третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се 
проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при 
работа с умрели животни. 
Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни 
пластмасови торби и да 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. 
Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва 
да продължи максимум 6 седмици. 

В края на третирането отстранете дератизационните кутии. 
Остатъци от неконсумирани и повредени примамки да се събират и 
отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с 
изискванията на националното законодателство. 
Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като 
маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да 
се преместват/повреждат. 
Не използвайте празните опаковки отново и не ги изхвърляйте в 
околната среда, а в съответствие с действащите разпоредби. 
 
Мерки за първа помощ: 
При контакт с кожата: Да се измие добре с много вода и сапун. Свалете 
и изперете замърсеното облекло.  
При контакт с очите: Отстранете контактните лещи, ако има такива и 
изплакнете бавно и нежно очите с вода за поне 15-20 минути. Да се 
потърси незабавно медицинска помощ. 
При поглъщане: Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикета. 
Антидот - витамин К (прилага се под наблюдението на лекар). 
Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи - (02) 9154 409. 
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 
 
Продуктът може да бъде опасен, ако бъде погълнат от домашни 
животни или други нецелеви животни. При поглъщане, предизвикайте 
повръщане. Свържете се незабавно с вашия ветеринар и му покажете 
кутията или етикета. 
 
 
Партида №: виж на опаковката  
Дата на производство: виж на опаковката 
Дата, на която изтича срока на годност: 24 месеца от датата на 
производство 
 


