
NOCURAT PASTA 

Formulasyon şekli : Pasta 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) 

Difenacoum (CAS no: 56073-07-5)                   %0,005 

 Yardımcı maddeler ve miktarları (%) 

Bitrex             (CAS no:3734-33-6)              %0,001 

ġeker (CAS no:57-50-1)                                   %9 

Bitkisel yağ                                                     %25 

Renklendirici, tatlandırıcı,koruyucular           %9,3 

Buğday unu % 56,694 ile % 100 e tamamlanır 

  

DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERĠNDEN UZAK TUTUNUZ. 

- BUHAR VEYA ZERRELERĠNĠ SOLUMAYINIZ. 

- UYGULAMA VE HAZIRLIK AġAMASINDA MASKE,  KORUYUCU ELBĠSE, ELDĠVEN VE 

GÖZLÜK KULLANINIZ. 

- UYGULAMA VE HAZIRLIK AġAMASINDA HĠÇBĠR ġEY YEMEYĠNĠZ, ĠÇMEYĠNĠZ, SĠGARA 

KULLANMAYINIZ. 

- ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERĠNE RĠSKLERĠ ÖNLEMEK ĠÇĠN, KULLANIM TALĠMATINA 

UYUNUZ. 

Boş ambalaj imha şekli: Kullanım sonrası boĢ ürün ambalajını çevrede bırakmayınız, 

yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. BoĢalan 

kapları usulüne uygun olarak imha ediniz. 

Ürün tipi: 14 (Rodentisit) 

Zehirlenme belirtileri: Zehirlenme belirtileri baĢ dönmesi, tansiyon değiĢiklikleri 

halsizlik,  cilt ve muköz zarlarda kanama, kanlı idrar Ģeklindedir. Ağız ve burun 

kanamaları görülebilir. Belirtiler genellikle hemorajiktir.  Antikoagülan zehirlenme 

Ģüphesinde protrombin zamanı değerlendirilmelidir. 

  

LD50 değerleri: 

Difenacoum sıçan akut oral LD50 1,8 mg/kg 



İlk yardım önlemleri: 

Deri ile temas: BulaĢmıĢ giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice 

yıkayınız. 

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine baĢvurunuz. 

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine 

baĢvurunuz. 

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. 

Derhal bir sağlık kuruluĢuna baĢvurunuz ve midesini yıkatınız. 

Antidotu ve gerekli bilgiler:   

Vitamin K1 antidot olarak kullanılır. ġiddetli kanamalarda kan transfüzyonları gerekebilir. 

Hasta normale dönünceye kadar doktor kontrolünde tutulmalıdır. 

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 

114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü 

kullanırken maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu 

tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmıĢ 

ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır. 

Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karĢı zehirli olabilir. 

Risk ibaresi ve açıklaması: 

R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 

Güvenlik ibaresi ve açıklaması: 

S1/2 Kilit altında çocukların ulaĢamayacağı yerde saklayınız. 

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz. 

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. 

S36/37 ÇalıĢırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanınız. 

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora baĢvurun 

(mümkünse etiketi gösteriniz). 

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz. 

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel kullanım talimatına/güvenlik verileri formuna 

baĢvurunuz. 

Xn (Zararlı) 



İmal ve Son Kullanma Tarihleri: 

Şarj numarası 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.04.2007-37 

  

Kullanılacağı zararlı organizmalar 

Zararlı türüne göre, formülasyon Ģekline ve ürün tipine göre uygulama oranları 

Zararlı 

Türü 

-YaĢam 

evresi 

Uygulama 

alanı ve 

Ģekli 

Uygulama 

dozu 

Fare Doğrudan 

uygulama 

15-30 

gram 

Sıçan Doğrudan 

uygulama 

50-100 

gram 

  

Kullanma şekli: Nocurat Pasta dıĢ alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kiĢilerin, 

evcil ya da yabani hayvanların ulaĢamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde 

kullanılmalıdır. Ġç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, 

istasyon yerleĢtirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kiĢilerin, evcil 

hayvanların ulaĢamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında 

dökülmeyecek Ģekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaĢabilecek 

alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine  “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı 

yazılmalıdır.Fare mücadelesi için 15 – 30 g (1-2 poĢet), sıçan mücadelesi için 45- 90 g (3 

– 6 poĢet) olacak Ģekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaĢabileceği, pisliklerinin görüldüğü, 

kemirme izleri bulunan yerlere yerleĢtirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine 

alternatif yiyecekler bırakmamaya çalıĢılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda 

kontrol edilmeli ve azalmıĢsa tamamlanmalıdır. Ġstasyon dıĢına dökülmüĢ, kirlenmiĢ 

yemler imha edilerek yenilenmelidir 

Kullanım alanları  : Kırsal alanlarda: Binalarda, değirmenlerde. Kentlerde: Evlerde ve 

çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluĢlarda, uçak, gemi, tren 

gibi taĢıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir. 

Net miktarı: 105 g, 500 g, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg 

  

Ambalajı açılmıĢ ürünü en kısa sürede kullanınız. 

Ürün serin yerde ve ıĢıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama 

Ģartlarında  raf ömrü 2 (iki) yıldır. 

 


