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A C T E L L I C 20 FU
Preparat owadobójczy w formie świecy dymnej do odymiania obiektów zamkniętych, przeznaczony do stosowania w
higienie sanitarnej przez specjalistyczne ekipy DDD
Świece dymne zawierają 22,5% pirymifosu metylowego (związek z grupy fosforoorganicznych o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym) oraz chloran potasu (nie będący substancją biologicznie czynną).
Xn - Preparat szkodliwy
F – Preparat wysoce łatwopalny
N – Niebezpieczny dla środowiska
R11 Produkt wysoce łatwo palny.
R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R42 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może spowodować długoterminowe zmiany w środowisku
wodnym.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie dopuścić do przedostawania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

N

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI
Świece dymne Actellic 20 FU przeznaczone są do zwalczania:
- szkodników magazynowych jak np. wołek zbożowy, mklik mączny, trojszyki, strąkowce, rozkruszek mączny
lub inne;
- owadów latających, jak np. muchy, komary, mole lub inne;
- owadów biegających, jak np. prusaki, karaluchy, pchły, pluskwy, mrówki, pająki lub inne.
Preparat można stosować do dezynsekcji:
- pustych pomieszczeń, silosów, kontenerów lub wagonów do magazynowania, transportu lub przetwarzania
ziarna, nasion i ich przetworów;
- magazynów z żywnością przechowywaną w szczelnych opakowaniach, przez które nie może przenikać dym, np.
puszki, słoje, butelki;
- piwnic, strychów i innych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Zalecana ilość świec w zależności od zwalczanych owadów:
- szkodniki magazynowe – 1 świeca na 500 m3 pomieszczenia;
- owady latające, jak np. muchy, komary, mole – 1 świeca na 1700 m3 pomieszczenia;
- pchły, pluskwy, pająki – 1 świeca na 500 m3 pomieszczenia;
- inne owady biegające , jak np. prusaki, mrówki – 1 świeca na 120 m3 pomieszczenia.
SPOSÓB STOSOWANIA
Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie oczyścić i uszczelnić, zamknąć wszystkie wywietrzniki oraz okna.
Świece rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu tak, aby dym rozchodził się po całym obiekcie. Jeżeli podłoga jest
drewniana - świece ustawić na zabezpieczającym podkładzie (cegła, dachówka, itp.). Stosując większą ilość świec w
obiekcie zapewnić możliwość szybkiego ich zapalenia. Zapalanie rozpocząć od najdalszego końca obiektu zbliżając
się do wyjścia.
Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, zerwać metalową folię i zapalić wystający zapalnik (nie wyjmować
zapalnika). W razie zapalenia się płomień zdmuchnąć.

Zapalnik tli się około 10 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko opuścić odymiany obiekt i zamknąć na
okres 24 godzin, umieszczając ostrzeżenie o przeprowadzonym zabiegu.
Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt przez co najmniej 3 godz.
W razie konieczności wcześniejszego wejścia nałożyć maskę przeciwgazową.
Odpady i zużyte opakowania utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawa o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.
628, 2001) i Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638, 2001).
Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowanie zwrócić do sprzedawcy, u
którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we wasnym zakresie.
PRZECHOWYWANIE
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
S3/9/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
S20/21 Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy
S23 Nie wdychać oparów
S27 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
S28 W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć duża ilością wody
S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż
etykietę.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku,
drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia:
przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek
wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
leczenie:
Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w
kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
Jeśli to możliwe podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
inne środki zaradcze:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do
momentu przybycia lekarza. W razie konieczności intubować endotrachealną rurką lub zastosować tracheotomię w
połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty jeżeli poszkodowany jest. Nie podawać niczego doustnie,
jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach
skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 301 65 16
Rzeszów – (0-17) 866 44 09
Kraków - (0-12) 411 99 99
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 26 76
Warszawa – (0-22) 619 08 97
Łódź –
(0-42) 657 99 00
Wrocław – (0-71) 343 30 08.
Poznań – (0-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........

