
 

FARMİN GÜVELİK İBARESİ VE 

AÇIKLAMALAR 
 

 

*ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 

NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.* 

 

-KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ. 

 

-ARILAR İÇİN ZEHİRLİDİR. 

 

-BALIKLARDA VE SUCUL ORGANİZMALARA KARŞI ZEHİRLİ OLABİLİR. 

 

Antidotu ve gerekli bilgiler: Difenacoum bir antikoagulandır. Vitamin K1(Phytomenadione) 

antidotudur. Pıhtılaşma sürelerini yutulduktan 18 saat öncesinden belirlemeyiniz. Pıhtılaşma 

süresi uzarsa pıhtılaşma normale dönünceye kadar(3-4 hafta) günde 0.25 mg/kg vitamin K1 

veriniz. Antidot verilmesi kesildikten sonra, 2 hafta boyunca pıhtılaşma süresini kontrol ediniz. 

Bu süre içinde pıhtılaşma süresinde uzama görülürse tedaviyi yeniden başlatınız. 

 

-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. 

 

-BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. 

 

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE 

GÖZLÜK KULLANINIZ. 

 

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA 

KULLANMAYINIZ. 

 

-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA 

UYUNUZ. 

 

-BOŞ AMBALAJI USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİNİZ. 

 

 

                          UYARI İFADESİ:TEHLİKE 

             GHS09                            GHS08 

 

 

 



 

 

Zehirlenme belirtileri: 

Zehirlenme durumunda burun kanaması, diş eti kanaması, kanlı idrar, ciltte çeşitli mavi siyah 

renkte benekler ve karın ağrısı.  

Difenacoum Akut toksisite LD50 oral sıçan: 1,8mg/kg 

Denatonyum benzoat LD50 oral fare: 769mg/kg 

 

İlkyardım önlemleri: 

Genel belirtiler: Her hangi bir durumda doktora başvurulması daha iyi olur. Bilinci yerinde 

olmayan kişiye ağızdan herhangi bir madde vermeyiniz. 

Solunum: Ürün aerosol değildir. Ancak ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya 

çıkartın ve dinlenmesini sağlayın. 

Deri: Cildi hemen bol sabunlu su ile yıkayın. 

Göz: Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz 

hala kızarıksa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun. 

Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulduysa derhal 

tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Kusturmayın, kusmasına 

izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir. 

 

Doktora gidin; ürünün içinde kanı sulandırıcı bir madde bulunmakta olup, etkileri çok uzun bir 

süre devam edebilir. 

1-Özellikle yutulan miktarın yüksek olması halinde, birkaç gün sonrada protrombinik 

aktivitesinin birkaç kez kontrol edilmesi tavsiye edilir. Panzehri K1 vitaminidir. 

2-Hayvanlarda ve özellikle evcil hayvanlarda, yutulduğunda ortaya çıkabilen kan kaybından 

dolayı pıhtılaşma olmadığı zaman bile K1 vitamini verilebilir.   

 

Zararlılık ifadesi ve açıklaması: 

H400: Sucul ortamda çok toksiktir. 

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 

 

Önlem ifadesi ve açıklaması: 

Tedbir:  

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 

P273: Çevreye verilmesinden kaçının 

Müdahale: 

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 

P391:Döküntüleri toplayın. 

Bertaraf(Ağız Yolu): 

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin. 
 

 

 


