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Toxicologische groep
Toepassingsgebied

Anti-coagulantia
Middel ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten binnenshuis
in de vorm van zachte pastablokjes op basis van water. Het middel dient in
speciaal daarvoor bestemde lokaasdoosjes of andere lokaashouders te
worden uitgezet op plaatsen waar deze knaagdieren voedsel zoeken.

Gevarensymbolen

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren
(huis- of landbouw dieren, vogels) en kinderen wordt voorkomen. Indien
mogelijk het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu
Schadelijke effecten gezondheid

Eerste hulp bij ongevallen
Inslikken

Contact met de huid
Contact met de ogen

H&P zinnen
H412
P102
P234
P273
P301+P310
P501
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Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Bevat antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen bloeding van neus en
tandvlees optreden. In ernstige gevallen kneuzing, hematoma’s en bloed in
ontlasting en urine.
Braken opwekken, alleen als patiënt bij vol bewustzijn is, medische hulp niet
snel bereikbaar is, een grote hoeveelheid ingeslikt is en de tijd sinds het
inslikken minder dan één uur bedraagt. Braaksel mag niet in de luchtpijp
komen. Arts waarschuwen. Tegengif: Vitamine K1.
Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.
Arts waarschuwen als irritatie optreedt en aan houdt.
Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende
tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten
verwijderen. Daarna de oogspoeling voortzetten. Arts waarschuwen.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt.

H&P zinnen
H300
H310
H330
H372
H400
Overige informatie

Dodelijk bij inslikken.
Dodelijk bij contact met de huid.
Dodelijk bij inademing.
Veroorzakt schade aan organen bij langdurige
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid>
Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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