
КОЛБРОМ / COLBROM 
Отрова за мишки 

Категория на потребители: масова и професионална 
 
 

Наименование на активното вещество:  
Бромадиолон  0.005 g / 100 g (0.005%). 
Група  3 „Биоциди за борба с вредителите”  

Подгрупа  14 „Родентициди” 
Вид на биоцидния препарат: паста  

 
Съвети за безопасност (S-фрази): 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
S28 След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с  вода и сапун. 
S37 Да се носят подходящи ръкавици. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. 
S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
В края на кампанията за контрол на плъхове и мишки, останалите примамки да се съхранят на безопасно място. Да не се поглъща! 
Примамката да се поставя на места, недостъпни за деца и за животните, които не са обект на предлаганата употреба. Да не се допуска 
замърсяване с биоцида на повърхности и предмети в контакт с храни. Да не се допуска контакт на биоцида с кожата и лигавиците. 
Ръкавиците да се измиват обилно с вода и сапун след употреба. След работа и преди консумация на храни и напитки и пушене, да се измиват 
ръцете и отктритите части на тялото. Примамките трябва да се проверават често от лицата, които са ги поставили (освен когато са поставени 
в канализационната мрежа), и умрелите гризачи да се събират. След приключване на третирането, остатъците от примамката и нейната 
опаковка трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания по управление на отпадъците. 
 
 
 
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1567-1/20.12.2013 г. 

 

Лице , което произвежда и пуска на пазара : 
COLKIM S.r.l. – Via Piemonte 50, Ozzano Emilia (BO) Italy 
Tel.: (051) 798.006 RA 
Fax ( 051) 797.555 
e-mail: colkim@colkim.it 

Дистрибутор:  
„Инсекта Благоевград” ООД 
Тел.: +359 893694200 
e-mail: office@otrovite.com 
web: www.otrovite.com 

 

Опаковка: 5 кг, 10 кг, 20 кг 
Срок на годност: 2 години 

Номер на партида: ...........................................................  
Дата на производство: .................................................... 
 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПАКОВКАТА ПОВТОРНО 
Прочети внимателно листовката преди употреба ! 

 
Мерки за първа помощ:  
Антидот: витамин К1 (фитоменадион). Прилага се под медицинско наблюдение. 
Общи мерки: В случай на съмнение или развитие на симптоми на  интоксикация, да се потърси  медицинска помощ, да се покаже етикета 
или информационния лист за безопасност. Първа помощ да се окаже от компететно медицинско лице, с цел предотвратяване на усложнения 
и на риска за пострадалия.  
При контакт с очите: изплакнете очите незабавно обилно с течаща  вода в продължение на не по-малко от 15 минути, без да натискате, 
при широко отворени клепачи (да се отстранят контактните лещи). В случай на продлъжаващо дразнене и/или болка да се потърси 
медицинска помощ. 
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи, вкл. и обувките. Измийте незабавно замърсения кожен участък със сапун и вода. В 
случай на продължаващо дразнене  и/или болка да се  потърси медицинска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете незабавно устата обилно с  вода (без да я поглъщате). Ако пострадалият е в безсъзнание, не му давайте нищо 
през устата. Потърсете незабавно медицинска помощ. 
При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Затоплете го и го оставете на спокойствие. Проверете дали дишането е нормално. В 
случай на затруднено дишане, да се потърси медицинска помощ. Повръщането може да причини дихателни проблеми. 
При употреба: да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Да се избягва директният 
контакт с препарта. Да се защитят кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Спазване на лична хигиена. При работа с 
препарата да се ползват защитни ръкавици!  
Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни , напитки и химикали.  
Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, при температури от 0-30оС в тъмно, сухо и добре вентилирано помещение, далече от 
храни, напитки и фуражи. Складовете или помещенията да се държат под ключ и  да не се допускат не оторизирани лица. 
Противопожарни мерки: Да се съхранява далече от източници на топлина, запалителни материали и открит пламък. За гасене да се 
използват: въглероден диоксид, воден спрей, пяна, сух химикал. Пожарникарите да носят дихателен апарат и защитно облекло.  
Обезвреждане: В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на 
отпадъците за рецидклиране и опаковката на биоцидния препарат е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от 
биоцодния препарат и опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места. Отпадъците от биоцидния 
препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което 
да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г).  
Характеристика: КОЛБРОМ е родентицидна паста опакована в пакетчета от по 15, 17 или 20 грама всяко. Тя е изключително ефективна 
срещу няколко вида гризачи - домашна мишка (Mus musculus), кафяв плъх (Rattus norvegicus), воден плъх (Arvicola terrestris), черен плъх 
(Rattus rattus) и други. Също така е изключително ефективна срещу гризачи резистентни на други антикоагуланти. При всички 
антикоагуланти смъртта се причинява от вътрешни кръвоизливи. След поглъщане, гризачите започват да чувстват задушаване и тъй като 
търсят свеж въздух излизат навън и умират. КОЛБРОМ съдържа денатониев бензонат, който осигурява по-голяма сигурност без да 
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намалява ефективността на примамката. Известен като една от най-горчивите субстанции на света, тя възпира от случайно поглъщане от 
човек. КОЛБРОМ може да се използва на много места: къщи, градини, сметища, складове, канали и т.н.  
Начин на употреба: Примамката е готова за употреба. Примамките да се изваждат с пинсета или със синтетични ръкавици. Примамката се 
поставя, след проведена инспекция за контрол на активност на гризачи, по пътищата на гризачите, покрай стени, в близост до или в дупките 
на гризачите, в тъмните ьгли, под и зад уреди и обзавеждане, шахти и тръби на канализация. Задължително е примамките да се поставят в 
специални дератизационни кутии и тунели, които се проверяват и презареждат на „пулсове” от 7-10 дни за 21-30 дни до прекратяване на 
консумацията им и липса на активност на гризачите.  
Разходна норма:  
За плъхове : 3-5 пликчета по 15 г или 45-75 г, 3-5 пликчета по 17 г или 51-85 г, 3-5 пликчета по 20 г или 60-100 г на дератизационна кутия 
през 5-10 метра в зависимост от плътността на заселване. 
За мишки  2 пликчета по 15 г или 30  г, 2 пликчета по 17 г или 34  г, 2 пликчета по 20 г или 40 г на дератизационна кутия през 5-10 метра в 
зависимост от плътността на заселване. 
Смъртта настъпва на 3-4 ден. 
 
 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ В ОКОЛНАТА СРЕДА 
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