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Талон™ RB, ПБ (воскові брикети) 
Родентицид 
Вміст діючої речовини: бродіфакум, 0,05 г/кг 

Готова для застосування принада у вигляді 
воскових брикетів, для боротьби з щурами та 
мишами у приміщеннях (склади та прискладські 
території несільськогосподарського 
призначення, сховища, магазини, заклади 
громадського харчування)
Реєстрант, власник препарату: Сингента Кроп Протекшн АГ, 

м.Базель, Швейцарія.

Представник в Україні: ТОВ “Сингента”,  м.Київ, 03022,  вул.Козацька, 

120/4, тел.: +38 044 494 17 71, факс: +38 044 494 17 70.

Виробник: Сингента Кроп Протекшн АГ, м.Базель, Швейцарія на заводі: 
Баболна Біоенвіронментал Центре H-2943  Баболна Д-р Кевес Янош 
3. Угорщина

Незаймистий

Унеможливити доступ до препарату 
дітей, сторонніх осіб та тварин. 
Зберігати в щільно закритій заводській 
упаковці, окремо від продуктів 
харчування, напоїв та кормів. Під час 
роботи використовувати захисний 
спецодяг, рукавиці, забезпечити 
захист обличчя та очей.
В екстрених випадках телефонувати: 
+44 1484 53 8444, факс: +44 1484 
55 4093, Центр з позаштатних  
ситуацій компанії Сингента, м.Хаддерсфілд, 
Великобританія;
+38 044 494 17 71, факс: +38 044 494 17 70, 
ТОВ Сингента, м.Київ, Україна;  
+38 050 356 99 44, Інститут гігієни та екології 
НМУ імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна. 

4 клас небезпеки “малонебезпечні” 
згідно з ДсанПін 8.8.1.002-98

Вимоги до зберігання препарату: 
Зберігати в заводській 
упаковці в зачиненому, добре 
вентильованому, захищеному від 
сонця та вологи приміщенні, що 
відповідає санітарним вимогам, 
окремо від харчових продуктів і 
кормів. Уникати температури нижче 
0°С та вище +35°С. 

Гарантований термін зберігання: 3 роки 
з дати виготовлення в заводській 
упаковці.

Номер партії та дата виготовлення: 
Зазначенo штампом на упаковці.

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
№602-123-20-5/12524 від 23.03.2018 р.

Державний реєстр дезинфікуючих 
засобів 2019 (№ 101 від 29.03.2019)

® Зареєстрована торгова марка Групи компаній Сингента
™  Tоргова марка Групи компаній Сингента
© 2001 Сингента

До уваги: Перед застосуванням 
препарату уважно вивчити інструкцію, 
що додається!

Талон RB, ПБ
Воскові брикети

10 кг
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Готова для застосування принада у вигляді воскових брикетів, для боротьби з щурами та мишами у приміщеннях (склади та 
прискладські території несільськогосподарського призначення, сховища, магазини, заклади загального харчування)
Родентицид 

Вміст діючої речовини: бродіфакум, 0,05 г/кг

Незаймистий

4 клас небезпеки “малонебезпечні” згідно з ДсанПін 8.8.1.002-98

Інструкція з використання

Механізм дії:  Кишкова. Пригнічення К1 епоксидредуктази. Антикоагулянт  -  антагоніст вітаміну К, порушує  механізм згортання крові.

Спосіб використання: Принаду Талон™ RB, ПБ (воскові брикети)  розкладають у місцях, де спостерігається активність гризунів: вздовж стін, перегородок, в темних кутках, під 
укриттям. Для запобігання поїдання принади свійськими тваринами доцільно помістити її у спеціальних чи пристосованих для цього  контейнерах з пластику, картону, жерсті, в 
обрізках труб тощо. Перед застосуванням принад видалити легкодоступні для гризунів харчові продукти, розсипане зерно тощо. Всі контейнери з принадою повинні мати підпис 
“Отрута”.

Щури (звичайний, сірий): 20-60 г блоків закріпляють у спеціальних контейнерах на відстані 10 м один від одного (при високій чисельності на відстані 5 м).  Миші (хатня, полівка 
звичайна): 20 г принади закріпляють у спеціальних контейнерах на відстані 5 м один від одного (при високій чисельності на відстані 2 м). Початковий огляд точок принади 
рекомендується проводити через 3 або 4 дні. Замініть будь-яку принаду, яка була витрачена. Повторіть приблизно через 4 дні, а потім щотижня. Замінити забруднену або 
зіпсовану принаду. Якщо вся принада була з’їдена з певних областей, збільште кількість точок з принадою.  Не збільшуйте розмір принади. Продукт ніколи не повинен бути 
розміщений без розбору. Унеможливити доступ до принад дітям, птахам і нецільовим тваринам (особливо собакам, кішкам, свиням і птиці).

Безпека персоналу: Препарат для боротьби з гризунами не становить небезпеки для працівників при дотриманні рекомендацій. При роботі з принадами Талон™ RB, ПБ (воскові 
брикети) використовувати хімічно стійкі рукавиці. Під час роботи забороняється їсти, пити та курити. Після роботи з принадами Талон™ RB, ПБ (воскові брикети) необхідно вимити 
з милом руки та обличчя.

Вимоги до зберігання, перевезення: перевозити спеціальним транспортом в заводській упаковці. Зберігати в заводській упаковці в зачиненому, добре вентильованому, захищеному 
від сонця і вологи приміщенні, що відповідає санітарним вимогам, окремо від харчових продуктів та кормів. Унеможливити доступ до препарату дітей, сторонніх осіб та тварин 
(Державні санітарні правила та норми «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98 від 03.08.1998). Уникати 
температури нижче 0°С та вище +35°С.

Перша медична допомога: перша допомога передбачає заходи, які можуть бути проведені зусиллями працівників (само- і взаємодопомога). Осіб, у яких з’явилися перші ознаки 
нездужання (нудота, блювота, запаморочення, головний біль та ін.), слід негайно відсторонити від роботи, вивести із зони забруднення і застосувати заходи першої допомоги. 
Потерпілого необхідно звільнити від щільного одягу. У разі потрапляння препарату на шкіру, слід змити його струменем води або зняти ватою чи шматком тканини (не втираючи), 
а потім промити водою або слабким содовим розчином. У разі потрапляння в очі необхідно негайно промити їх великою кількістю води або 2% розчином питної соди. У разі 
потрапляння у шлунок необхідно негайно дати потерпілому випити декілька склянок розчину марганцевокислого калію слабо-рожевого кольору, а потім шляхом подразнення 
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задньої стінки гортані викликати блювання. Слід повторити процедуру декілька разів для повного видалення препарату із організму, після чого необхідно дати потерпілому випити 
стакан води, в якому розмішані 4-5 таблеток карболену чи активованого вугілля (2 столових ложки), після чого сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії 
на 1/2 склянки води). Після надання першої медичної допомоги потерпілого необхідно відвезти у лікарню. 
АНТИДОТ – вітамін К, застосовується тільки медичним персоналом.
ВАЖЛИВО! Не можна нічого вводити через рот потерпілому, який перебуває у непритомному стані або викликати у нього блювоту. 
У разі проковтування принади свійськими тваринами звернутися до ветеринара.

Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення  тари: у встановленому порядку згідно з чинним законодавством (Державні санітарні правила і норми «Транспортування, 
зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98 від 03.08.1998). 
Спецодяг повинен зберігатися в спеціально відведеному приміщенні. Не дозволяється залишати спецодяг в приміщеннях, де зберігаються пестициди. Забороняється зберігати 
одяг, засоби індивідуального захисту в житлових чи призначених для відпочинку приміщеннях.  Забороняється зсипати залишки принади в каналізацію. Не допускати потрапляння 
у водойми залишків принади або тари. Забороняється повторне використання тари. 

ЕКОЛОГІЯ:  Не забруднювати іригаційні води, водойми, дренажні системи.

Гарантований термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення в заводській упаковці. Номер партії та дата виготовлення: Зазначенo штампом на упаковці. 

Юридичні аспекти: Перед використанням препарату уважно прочитайте інструкцію, що додається! 

Ризик користувача: Виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Інструкція з використання, наведена на етикетці, складена за результатами офіційних 
випробувань препарату. Дані та рекомендації надані лише для загального користування і компанія не може нести відповідальність за розбіжності в результатах, що залежать від місцевих 
умов. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов’язаний із зберіганням та використанням даного 
препарату. За збитки внаслідок невідповідного до інструкцій зберігання та використання препарату виробник відповідальності не несе.

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції з використання.

4 клас небезпеки “малонебезпечні” згідно з ДсанПін 8.8.1.002-98
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Реєстрант, власник препарату: Сингента Кроп Протекшн АГ, м.Базель, Швейцарія.
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