Fentrol Rat Blocks

0,005% Difenacum met Bitrex

Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Anticoagulantia
Middel ter bestrijding van bruine ratten in ruimten en riolen en middel ter
bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslag-plaatsen als
laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van
IPM.

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

13786 N

• Het middel dient buiten bereik van kinderen, psychisch onvolwaardigen
en huisdieren te worden gehouden.
• Het resultaat van de bestrijdingsactie zal worden vergroot indien goede
werings- en huishoudelijke maatregelen worden getroffen.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu
Schadelijke effecten gezondheid /
allergeneninformatie

Eerste hulp bij ongevallen
Inademen
Inslikken

Contact met de huid
Contact met de ogen
Gevaarszinnen
P101
P102
P103
P280A
P284
P301 + P310
P405
Overige informatie

Schadelijke effecten op het milieu zijn onwaarschijnlijk, zolang het product
voor het bestemde doel wordt gebruikt.
Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken van grote
hoeveelheden kunnen de volgende symptomen optreden:
neusbloedingen en bloedend tandvlees, en in ernstige gevallen: blauwe
plekken, bloeduitstortingen ter plaatse van de gewrichten en
bloed in urine en ontlasting. Bij normale omstandigheden tijdens hantering
en gebruik zijn geen andere significant schadelijke effecten
te verwachten. Bevat graan (gluten).
Onwaarschijnlijke blootstellingsroute. Echter de patiënt in de frisse lucht
brengen, warm houden en laten rusten. Indien nodig arts waarschuwen.
• Niet het braken opwekken. Indien buitenbewustzijn, de patiënt in de
veiligheidshouding plaatsen en voor ondersteuning zorgen indien nodig.
• Indien bij bewustzijn, de patiënt tot ½ liter water laten drinken.
• Arts waarschuwen.
Verontreinigde kleding uit doen. Huid grondig wassen met water en zeep.
Ogen 15 minuten lang spoelen met schoon (oog)water. Arts waarschuwen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Beschermende handschoenen dragen.
(Bij ontoereikende ventilatie) Adembescherming dragen.
Achter slot bewaren.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid>
Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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