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Наименование: ВЕРТОКС паста (Vertox Pasta Bait). 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1552-2/03.09.2014 г. 

 

Производител и лице, което пуска биоцида на пазара: PelGar International Ltd., Unit 13, 

Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 

80744 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. 

Левски, 1517 София, тел.: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Група 3 “Контрол на вредители“. 

Подгрупа 14 “ Родентициди”. 

 

Вид на препарата: Паста от зърнени храни и мазнини. За по-голяма безопасност съдържа 

денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество. 

 

Активно вещество: Бродифакум - 0.005 г/ 100 г. 

 

Област на приложение: Родентицид за контрол на числеността на Rattus norvegicus (сив 

плъх), Rattus Rattus (черен плъх) и Mus musculus (домашна мишка). Да се прилага на закрито, 

открито (само около сгради) и в канализацията за защита на общественото здраве, 

складирани храни и промишлена продукция. 

 

Начин на употреба: Примамките се залагат в устойчиви, защитени срещу отваряне 

дератизационни кутии или покрити отровни точки, за да се ограничи достъпа на нецелеви 

видове.  

На места с обществен достъп: На обществени места и където не се ползват защитени и 

устойчиви дератизационни кутии е необходимо третираните райони да се маркират за 

периода на третиране и да се отбележи риска от първично и вторично натравяне с 

антикоагулант, като се посочат мерките за първа помощ при отравяне. При употреба на 

устойчиви и защитени срещу отваряне дератизационни кутии, те трябва да са ясно 

маркирани, че съдържат родентицид и не трябва да се пипат, преместват или повреждат. 

 

Норми на приложение:  

Плъхове: по 10–60 гр (1–4 пликчета) в отровна точка през 10 метра при ниска заселеност и 

през 5 метра при висока; 

Мишки: по 10–20 гр (1–2 пликчета) в отровна точка през 5 метра при ниска заселеност и 

през 2 метра при висока; 

Да се контролира консумацията на примамката и подменя изразходваната или унищожена 

примамка до спиране на консумацията. 

В каналната мрежа: за плъхове се поставя по 20-200 гр (2-14 пликчета) в отровна точка в 

дератизационна кутия върху наличните сухи повърхности или се прикрепя към наличните 

структури с тел, за да се гарантира, че примамката няма да бъде отмита. 
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Инструкции за безопасна употреба: Винаги да се чете етикета преди употреба и да се 

следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужно излагане, особено да се 

избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в 

дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на 

примамката от деца, птици нецелеви животни, особено кучета, котки, прасета и домашни 

птици. 

Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа, преди хранене и след употреба на 

биоцида. 

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко 

със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи 

се събират в плътно затворени, двойни, пластмасови торби и се предават за съхранение или 

унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в 

Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДХБ), в съответствие с чл.259, ал.1 от 

Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в 

ОДХБ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД. 

 

Не се класифицира като опасен съгласно Закона за Защита от Вредното Въздействие на 

Химическите Вещества и Смеси (ЗЗВВХВС) и Регламент 1272/2008. 

 

Съвети за безопасност:  

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, пие и пуши. 

S24 Да се избягва контакта с кожата. 

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. 

S37 Да се носят подходящи ръкавици. 

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или 

етикета. 

S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 

информационния лист за безопасност. 

 

Препоръки за безопасност:  
P102: Да се съхранява далече от достъп на деца. 

P103: Прочетете етикета преди употреба. 

P220: Да се съхранява далече от храни и напитки за хора и животни. 

P262: Избягвайте контакт с кожата. 

P270: По време на работа да не се яде, пие и пуши. 

P273: Да не се допуска изпускане в околната среда. 

P301+310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Свържете се незабавно с центъра по токсикология или лекар. 

P404+405: Съхранявайте под ключ и в затворен контейнер. 

P501: Изхвърляйте съдържанието/опаковката в съответствие с нормативната уредба. 

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Мерки за оказване на първа помощ: 

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Предизвикайте повръщане. Незабавно  

потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: Съблечете замърсените дрехи. Измийте 

замърсените кожни участъци с вода и сапун. При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода  

в продължение на 10-15 минути при широко отворени клепачи. Потърсете незабавно 

медицинска помощ. При вдишване: При силно запрашаване, прахът дразни горните 

дихателни пътища. Изведете пострадалият на чист въздух и потърсете медицинска помощ. 
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Необходимост от квалифицирана лекарска помощ:  При поглъщане  стомашната промивка е 

ефективна, когато се направи в първите 4 часа  от поглъщането.  

Антидот: витамин К1 (конакион или фитоменадион). Дозировка 40 мг/ден за възрастни и 20 

мг/ден за деца, разпределени в няколко приема. Антидотът да се прилага под лекарско 

наблюдение. Препоръчително е да се следи протромбиновото време и нивото на 

хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което налага  при съмнение 

за отравяне, да се следи протромбиновото време в първите 18 часа от инцидента, а при 

отравяне – три дни след спиране приема на антидота. 

 

Предпазни мерки при транспорт и съхранение:  
Не се квалифицира като опасен при транспорт. Да се транспортира в закрити траспортни 

средства, разделно от храни и напитки. Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, 

пожарогасителен прах. По-големите пожари да се гасят с алкохолно-резистентна пяна. 

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: водна струя под 

налягане. Тя може да се използва за охлаждане на опаковките. Съхранение: В добре 

затворени, оргинални опаковки, при стайна температура в сухи и добре вентилирани 

помещения, недостъпни за деца, външни лица домашни животни и други организми, които 

не са обект на предлаганата употреба, далече от храни, напитки и фуражи. Складовете или 

помещенията да се държат под ключ. Да не се излага на пряка сънчева светлина и влага. Да 

се съхранява отделно от продукти за растителна защита, дезинфектанти и ароматни 

вещества, тъй като примамката може да поеме миризмата им и да стане непривлекателна за 

гризачите. 

 

Време за въздействие: зависи от приетото количество и е в рамките на няколко дни. 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и 

между приложението и достъпа на хора: Залагането се повтаря, докато изчезнат 

признаците за активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти). Отровните точки се проверяват 

през 7-10 дни. Примамката се подменя, ако е  замърсена или овлажнена. Когато примамката 

е изконсумирана, се залага нова. В случаите, когато примамката е изконсумирана от всички 

отровни точки в определен участък, се увеличава броят на отровните точки, като се поставят 

посочените по-горе количества.  

 

Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не 

употребявайте повторно празната опаковка! Отпадъците от биоцидния препарат като 

остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и 

обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, 

притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за 

битови отпадъци. 

 

Съдържание: 3,5 кг; 20 кг 

 

Партида №:  

Дата на производство:  
Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на производство. 

 


