Załącznik nr1
Treść

do pozwolenia nr
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oznakowania opakowania

KARAKI LI„
Nr Pozwolenia Min.Zdr.: 3665/09
Preparat w formie mikrokapsułek zuwieszonycb w roztworze wodnym, gotowy do użycfa.
Składnik czynny: 2,2-dimelylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan.alfa.-

cyjano-3-fenoksybenzylu 01azwa zwyczajowa: Cypheuotryna).
Zawa1i.ość:

2,5 g/Jitr /0,75 % wagowych/ cyphenotryny

PRZEZNACZENIE:
biegających (szczególnie: pn1sak·.'l w,
karaluchów, pluskiew, mrówek .faraona, rybików cukrowych itp.) w higienie ~anitamej. Mo:t.o;.' b> ć
stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych.
magazynowych, inwentarskich a także w si.pitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i
innych, przy ścisłym przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności..

KARAKILL to preparat przeznaczony do zwalczania owad6w

SPOSÓB UŻYCI A:

Przed użyciem wstrząsm1ć pojemnikiem z preparatem. Dyszę op1yskiwacza ustawić w odpow i0d11 it'j
pozycj i. Oprysk wykonać z odległości 20 -· 30 cm tak, aby dokładnie pokryć prepa rntc m
pow.icrzchnie, po których biegają szkodniki.
1
U żywać 50 ml preparatu na 1 m . Opryskiwać miejsca przebywania i gnieżdżenia bwadów; dolne
części ścian. powierzchnie przy listwach podłogowych, w pobliżu rur hydraulic..znych i C.O" za
szufkami, zlewozmywakami, wannami, ekranami, tylne ściany mebli oraz wszelkie szpary j szczeliny
t> tanowiącc kryjówki owadów. Po upływie 24-48 godzin od dezynsekcji naieży zmyć preparat 7.
powierzchni, w którymi ma bezpośredni kontakt użytkownik. Na pozostałych powierzchniach preparat
powinien pozostać. Po zabiegu pomieszczenia należy wywietrzyć.
DAWKOWANJF, :

i
7

Jedno opakowanie (600 ml preparatu) wystarcza na opryskanie 12 m powiep:clmi.

PRZECHOWYWANH:::
P2 33 Przec.llowywać pojemnik szczelnie znmknięty
Ptl 11 Prz:ecl10wywać w temperaturze 11ieprzekracząj11cej O- 30 !'C
P234 Przechowywać wylącznie w orygi.nalnym pojemniku
Nie dopuścić do przemarznięcia ś rodka.
P r zechowywać w miejscach zaciemnionych.
UWAGI:

L
2.

Przed wykonaniem dezynsekcji na czas zabiegu usum1ć z pl)mieszczenia ludzi ·i zwierzęta.
Nic stosować oprysku na żłoby, poidła i i1\i1e powierzchnie, z którymi mogą kontaktow ać

si ę

z.wicrzc,ita.

'.I. Chronić przed skażeniem preparatem środki spożywcze , naczynia na żywno ść i paszę.
·l. Przed wykonaniem dezynsekcji usun:ąć je z pomieszczenia lub dokładnie okryć .
5. Nic s tosować oprysku na powierzchnie majiłce kontakt z żywnością.
6. Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy robocząj.
7. Unikać znoszenia prcpuratu przez przecitlgi.
8. N ie opryskiwać ló żek i zabawek dziecięcych.
9. Nie opryskiwać części maszyn, instalacji, silników elektrycznych .itp.
I n. Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyscnnięciu opryskru1ych powkrz.chni
starannym przcwictr;.;coiu.
11. Po pracy umyć. się wodą i mydłem , wyptukać usta i zmienić odzież.

"'
.·I

l 2. Opakowani.e po oprózn leo iu z preparat\.! nafoży przępluknć dwukro tnie niewiel ką ilośc ią wody. PopJucz.yny
na l eży wypzyskać na powi. erwh nię poddawaną 7..abiegowi dezynsekcji. Opakowania µo produkcie nie
Zi1.wien~ją po;r.ostałości zagrnż.ających środowisku i mogą być traktowane jak inne odpady, pod legaji1ce
seleklywnej zbiórce odp~dów.
Zwrot)' określ~jącc rodzaj

H4 .12

Dzjała S?:kodliwię. n~

zagr~żenia:

or<J;aniz.my wodne, powod ując długotrwałe zmiany

Zw ro1y określnjące środki ostrożności1

P Hll W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lnb etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
'.
P261 Unikać wdychania gigły/pw:/rozpylo nej cieczy
V'.73 Unikać uwolnienia dó środowiskQ
P312 W przypadki1 złego s~opopzucia skontakt ować się z OŚRODKIEM ZATJUJĆ I lekarzem
· '. ' · ·
.. '
P39 l Zeb1·ać wyciek
P501 Zawartośćfp()jemnik ~uwać do film posiadających odpowiedn ie uprawnienia, zgodnie z krujowymi

I

międzynarodoyvymi ~ pr.zępi~ami

Składniki czynne/stwarzając" zagrożenie:

cyf'enotryna 2„5 g/dm3

t' lERWSZA POMOC:
7 djqć natychmias~ s.k~żoną <jdz ież. Jeśli

preparat dostał się na skó rę na l eży niezwłoc7J1ie umyt;.
dokładnie skórę \vqć.1 ą· z !r+ydłerri i z~łosić się do le~arza.
W przypadku zaniec~sżCzenhroczu pi·zemywaćje co najmni~j 15 minut silnym strumieniem wody i
1

:zgłosić się

do Je~ai;z.a. . . ·
W przyp~dkµ poł~i1ięqią: Wypłuk:aq t1sta, podać. wodę do picia. UWAGA: Nigdy niczego nie
podawać doustnie osobie niepr.zytorpnej. Nie prowokować wymiotów u osób nieprzytomnych
lub oszołomionych.
Narażenie inhalacyjnq: Wyprowadzić poszkodowanego ż m1e.isca narażenia, przy
trudnośf.iach z oddycpaniem podawać tle.n, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Na leży zapobiec ewentualnemu wychłodzeniu ciała.
N<~ważniejsze o;sire i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Ostre objawy - brak danych
Opóźnione objawy - w przypadku zatruć, obserwt"tje ~ię: nerwowość, objawy uczulenia, stany
lęk.owe, mrowienie przy, dotyku, bezład ruchowy (ataksja), drgawki.
Skutki nara.żeni.a - brak danych
V..· przypadkach, kiedy W}im,aguna jest inna pomoc medyczna niż ttj ęta w wyżej wym ien ionych
<. i st r l.eżeniach, należy skontaktować się

z najbliższym

ośrodkiem

t:oksykologiczJ1ym.

112 ···· telefon alarll,lowy u~~~rum powiadam,i1.mia ratunkowego
+48 58 682 .04 0.4 -;. pomorskie Cęntrum Toksykologii G~ańsk
+48 22 619 66 54 ~ 'Bimo Informacji Toks)'ki>logicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 ~- Óśr~dek Informacji Toksykologicznej Poznań
Podmiot odpowiedzi11lny j Próducent:
ASPLANT-SKOTNICCY Sp: J.

43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78A
tel/fax (032) 753-09-17, 753-09··33, 753~09·87
kom. 0601 911-741 Y!..~.1!,';i.J.'.!l\Hl.!.&Qrn,pJ
.Data produkcji:
Nr partii produkcyjnej :
Termin ważności prcparat1.1: 3 lata od daty produkcji
Zaw artość opakowania:
·

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
W/rabów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 01524960 1
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