
środek gotowy do użycia 1,5 kg

GRANULAT zAwieRAjącY TRUcizNę
substancja aktywna: Bromadiolon
zawiera 0,005% substancji aktywnej

na myszy i szczury
Patenrat Pellets

granulat



Patenrat Pellet jest rodentycydem w formie granulatu do użytku profesjonalnego, 
który zawiera 0,005% wag. czyli 0,05 g/kg bromadiolonu (związek z grupy jednodawkowych 
antykoagulantów ii generacji). zabija szczury (szczur wędrowny, szczur śniady) oraz 
myszy po jednorazowym jego pobraniu. jest skuteczny przeciwko osobnikom odpornym 
na warfarynę i inne antykoagulanty. Gryzonie giną po kilku dniach, toteż nie występuje  
u nich nieufność do podawanej trutki. Dawkowanie i instrukcja Dotycząca sPosobu 
stosowania: 1. zwalczanie myszy: Patenrat Pellet należy wykładać w ilości 40 gram 
w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym na każde 100 m2 powierzchni. 2. zwalczanie 
szczurów: Patenrat Pellet należy wykładać w ilości 60-100 gram w karmniku deratyzacyjnym 
umieszczonym na każde 100 m2 powierzchni. Dozwolone jest jedynie stosowanie 
dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników 
deratyzacyjnych, napełnianych przy pomocy odpowiednio skalibrowanego dozownika 
20 g. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża. szczegóły Dotyczące 
PrawDoPoDobnych, bezPośreDnich lub PośreDnich Działań niePożąDanych, 
instrukcje z zakresu Pierwszej Pomocy oraz śroDki ochrony śroDowiska  
w nagłych wyPaDkach: Pierwsza pomoc: Uwaga ogólna: w razie przypadkowego 
narażenia, podejrzenia o narażenie na działanie produktu lub gdy dana osoba żle się 
poczuje, należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli to możliwe, pokazać etykietę 
produktu). wdychanie: Nie dotyczy. w przypadku celowego lub przypadkowego spożycia 
należy niezwłocznie skorzystać z porady lekarza. w przypadku kontaktu z oczami zdjąć 
soczewki kontaktowe, jeśli są założone i przemyć oczy powoli i delikatnie wodą przez 15-
20 minut. Natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza. w przypadku kontaktu ze skórą 

należy niezwłocznie zmyć produkt wodą z mydłem. zdjąć i wyprać wszelką zanieczyszczoną 
odzież. skutki uboczne: Niepożądane skutki działania produktu wynikają z hamowania 
krzepnięcia krwi, ponieważ bromadiolon wchodzi w interakcję z witaminą K1. Możliwe 
objawy zatrucia: łatwo powstające siniaki, krwawienie z nosa, krew w moczu i stolcu, 
nadmierne krwawienie przy niewielkich ranach ciętych lub otarciach. Należy pamiętać, 
że objawy zatrucia mogą się rozwinąć w ciągu kilku dni. Odtrutka: witamina K1 podana 
pod nadzorem lekarza. środki ochrony środowiska: Unikać zrzutów do środowiska. 
Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać unikając bezpośredniego kontaktu 
ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie).Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody 
powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. instrukcje 
w zakresie bezPiecznego usuwania ProDuktu i jego oPakowania: Opakowanie 
po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu 
po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku) oraz padłe gryzonie należy 
usuwać w sposób bezpieczny i przekazywać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np.  spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem  
odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. 
Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów. warunki Przechowywania 
oraz Długość okresu Przechowywania: Produkt przechowywać w oryginalnym, 
oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, wysokich temperatur. chronić przed 
bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać pod zamknięciem i chronić 
przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Produkt należy przechowywać i stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt 
niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń i dzikiego ptactwa). 
Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami 
w tym produktami biobójczymi. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin  
i produktów roślinnych. zaleca się noszenie odpowiednich rękawic ochronnych. Nie należy 
długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających 
antykoagulanty. w przypadku tego typu środków gryzonie powinny zostać zwalczone  
w ciągu 6 tygodni. jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić 
przyczynę braku skuteczności ich zwalczania. 
Pozwolenie nr Pl/2015/0182/mr 
okres trwałości produktu: do 2 lat od daty 
produkcji w temperaturze pokojowej. 
Data produkcji znajduje się na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny (Producent): 
Kollant SRL Via Trieste 49/53 35121 Padova włochy
Dystrybutor: 

AGROSiMeX Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów
tel.: 0048 66 80 471 fax: 0048 66 80 835 
www.agrosimex.pl
® zarejestrowany znak handlowy 
zAPi S.p.A., włochy.
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Patenrat Pellets


