
ANTI-RAT grūdinis jaukas 

Graužikų nuodai 
 
Veterinarinės paskirties biocido autorizacijos  Nr. RVB 2013/0176 

 
Veiklioji medžiaga: bromadiolonas  0,05 g/kg (CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9).   
Veterinarinės paskirties 14 tipo biocidas-rodenticidas, paruoštas naudojimui jaukas, skirtas pelėms, žiurkėms  naikinti 
gyvūnų laikymo vietose. Neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose, taip pat augalams ir augaliniams 
produktams apsaugoti. Prieš naudojimą perskaitykite etiketę, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą. 
Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją.. 
Skirtas profesionaliam naudojimui.  
Sudėtyje yra kartumą suteikiančios medžiagos denatonio benzoato – „Bitrex“. „Bitrex“ yra MacFarlan Smith, 

Edinburgas prekinis ženklas. 
Saugos reikalavimai:   Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir 
gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į 
gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę 
Naudokite biocidus saugiai. Neleisti patekti jaukui į žmonių maistą,  naminių ar laukinių gyvūnų ir paukščių 
pašarą.    
Naudojimo instrukcijos: 
Gyvūnų laikymo vietose jauką dėlioti specialiose pažymėtose jauko dėžutėse ar nupjautuose vamzdžiuose, kad jo 
negalėtų pasiekti vaikai, gyvuliai ir paukščiai.  
Išdėlioti  masalą vietose, kur yra graužikų buvimo požymiai, pavyzdžiui, yra šviežių išmatų,  viduje ar šalia lizdų ir 
urvų, judėjimo takų, maitinimosi vietų. Masalas išdėstomas visose vietose, kur yra graužikų. 
 ►   Žiurkėms naikinti išdėlioti iki 200 g jauko kas 10 m atstumu. Esant daug graužikų – kas 5 m atstumu. Keletą 
dienų po padėjimo nejudinti jauko. Jeigu žiurkių buvimo požymių nesimato, po 7-10 dienų perkelti jauką į kitą vietą, 
kur yra žiurkių. 
 ►   Pelėms  naikinti išdėlioti iki 40 g jauko kas 5 m atstumu. Esant daug graužikų – kas 2 m atstumu. Pelės labai 
smalsios, gali pradėti ėsti jauką po 2 ar 3 dienų, todėl jauką reikia tikrinti ir nuolat papildyti. 
Pastoviai tikrinti jauko kiekį. Pakeisti jauką, jeigu jį jau ėdė graužikai, jeigu jis sudrėkęs ar užterštas. Jeigu jaukas 
suėstas, padidinti jo kiekį. Kaip ir nuo visų koaguliantų, graužikai pradeda gaišti po maždaug 4 – 10 dienų. Pilnas 
deratizacijos procesas gali užtrukti iki kelių savaičių. 
Poveikis:  Bromadiolonas, kaip ir kiti koaguliantai, stabdo protrombino susidarymą kraujyje, o tai sukelia 
kraujavimas ir graužikų žūtį.. Produktas yra veiksmingas iš karto nurijus. Atskirų graužikų mirtis neturi įtakos 
atsparumui jaukui tarp kitų graužikų, kurie vis dar gyvi. Tai yra produktas veiksmingas nuo graužikų, atsparių 
varfarinui ir kitų pirmos kartos rodenticidams – koaguliantams. 
Atsargumo priemonės ir saugaus naudojimo sąlygos:  venkite patekimo į burną. Prieš valgį ir po naudojimo plauti 
rankas ir atviras odos vietas. Jauką sandariai uždarytą originalioje pakuotėje laikyti sausoje, vėdinamoje vietoje 
kambario temperatūroje užrakintą vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų 
pašaro. Nuolat tikrinti jauko kiekį ir jį papildyti. Nugaišusias žiurkes ir peles bei jauko likučius surinkti ir giliai 
užkasti arba sudeginti. Naudojamos specialios jauko dėžutės, jos turi būti aiškiai pažymėtos. 
Pirmoji pagalba:  Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, 
parodyti šią etiketę). Patekus ant odos: odos vietas, ant kurios pateko rodenticidas, nedelsia t nuplauti dideliu kiekiu 
vandens su muilu, nusivilkti užterštus drabužius, juos išskalbti prieš vėl apsivelkant. Patekus į akis:      nedelsiant 
atsargiai kelias minutes plauti akis, pakėlus vokus, tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių. Jeigu dirginimas 
nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus  nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Priešnuodis 
– vitaminas K1 (fitomenadionas). 
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, telefonas. 8~ 5 236 20 52, 8~ 687 53318; faksas 8~ 5 236 21 

42, el. paštas info@tox.lt.  
Pakuotės, kuriose nėra produkto likučių, gali būti perdirbamos arba utilizuojamos kaip buitinės atliekos. 
Laikymas: Jauką sandariai uždarytą originalioje pakuotėje laikyti sausoje, vėdinamoje vietoje kambario 
temperatūroje užrakintą vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. 
Data, gamybos būdas, tinkamumo naudoti pabaigos data ir serijos numeris išspausdinti ant pakuotės. 
 
Gamintojas: UNICHEM d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovenia, Tel.: +386 (01) 75 58 150,  
fax.: +386 (01) 75 58 155; www.unichem.si; unichem@unichem.si 
Platintojas: UAB VETFARMAS, J.Basanavičiaus g. 41, 56134 Kaišiadorys, Tel: +370 376 67626 Faks: +370 346 
67625, E-mail: info@vetfarmas.lt 


