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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Black Pearl egérirtó szemes cslétek

Flash Grain egérirtó szemes csalétek

Racan Grain AF egérirtó szemes csalétek

Alpha Grain 4% egérirtó szemes csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
LODI S.A.S.

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray
Franciaország

Név

Cím

Engedélyszám
HU-2013-MA-14-00061-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0002615-0000

Az engedélyezés dátuma 19/03/2013

Az engedély léjáratának
dátuma 01/10/2023

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve LODI SAS

A gyártó címe

Gyártási helyek

Parc d'activité des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország

Parc des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország
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1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve LODI SAS via Hikal Ltd

A gyártó címe

Gyártási helyek

Parc d'activité des quatres routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország

Hikal Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad 410208 Maharashtra India

Hatóanyag 3 - Alfaklóralóz

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Alfaklóralóz
(R)-1,2-O-(2.2,2-
Trichloroethylidene)-a-D-
glucofuranose

Hatóanyag 15879-93-3 240-016-7 4

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően..
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Házi egér - szakképzett foglalkozásszerű felhasználásra - beltéri

Terméktípus
14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Nem releváns rágcsálóirtó szerek esetén.
Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Mus musculus
Közhasználatú név: házi egér
Fejlődési szakasz: fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület
Beltéri

zárt térben

Az alkalmazás módja(i)
Módszer: Csalétek alkalmazása
Részletes leírás:
Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban
alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Alkalmazási arány: Kismértékű egérártalomnál 5 méterenként 10-25 gramm csalétek;
nagymértékű egérártalomnál 3 méterenként 10-25 gramm csalétek.
Hígítás (%): 0
A kezelések száma és időzítése:
Kismértékű egérártalomnál 5 méterenként 10-25 gramm csalétek.
Nagymértékű egérártalomnál 3 méterenként 10-25 gramm csalétek.

Felhasználói kör Szakképzett felhasználó

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Kiszerelés egysége: 10 vagy 25 grammos egyedi műanyag tasakok
Csomagolás formája: műanyag vödör
Forgalomba kerülő kiszerelés tömege: 1; 1,5; 2,5; 3 és 5 kilogramm

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Csak szakképzett foglakozásszerű felhasználók alkalmazhatják a terméket, kizárólag zárt térben.
Kizárólag egérirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Az egérirtó csalétek kizárólag az erre a célra szolgáló - és lehetőleg zárható - egéretető dobozban helyezhető ki.
Az egéretető állomást illetve a szemes csalétket tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel.
A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási
rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek
hozzá.
A csalétket tilos élelmiszerrel, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Az irtószer kihelyezésekor használjon
védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók
tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015 (VIII.7.)  Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek
gondoskodni.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak.

Lenyelés esetén:
● Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
● Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
● A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
● A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a
sérülésektől.
● A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.
Bőrre jutáskor:
●   Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
●   A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
●   Ne használjon oldószert, illetve hígítószert.
●  Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
● A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
●  Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
● Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer –
lenyelését követően – narkózist, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot,
nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.
Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges.

Az egérirtó csalétket tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tüskék vagy drót segítségével),
hogy azokat az egerek ne hurcolják el.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő
helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.
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4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen,
eredeti csomagolásban tárolandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

● A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
● A nyomok (fészek, lyuk, friss ürülék stb.) vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
● Az egéretető doboz kihelyezése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
● Az egérirtó csalétek kizárólag az erre a célra szolgáló – és lehetőség szerint zárható – egéretető dobozban helyezhető ki.
● A rágcsálóirtó szerelvényeket az egerek tapasztalt aktivitási helyeinek illetve feltételezett búvóhelyeinek közelében helyezzük el.
● Az egérirtó csalétket tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tüskék vagy drót segítségével),
hogy azokat az egerek ne hurcolják el.

A Black Pearl egérirtó szemes csalétek alkalmazási dózisa:
― kismértékű egérártalomnál: 5 méterenként 10-25 gramm csalétek;
― nagymértékű egérártalomnál: 3 méterenként 10-25 gramm csalétek.
― Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; "rágcsálóirtót tartalmaz”;
„termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi
Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)
― Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük és a kiürült egéretető dobozokat
cseréljük ki. Az egéretető állomást illetve a szemes csalétket tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!
― Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet.
― Amennyiben a dobozok érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
― Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
― A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
― Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási
rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
― A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben az egerek
aktivitása ezt követően is észlelhető, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadásgátló) hatóanyagú rágcsálóirtó szerrel folytassuk.
― A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.
Rezisztenciakezelés:
―  A kezelés végén az etetőállomásokat mindig gyűjtsük össze.
― A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó
formulációk váltakozó alkalmazására.
― Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek
alkalmazása is részét képezi.
― A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárni.
― Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.
― Célszerű értesíteni a forgalmazót, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit
tapasztaljuk.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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Kizárólag egérirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni.
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek
hozzá.
A csalétket tilos élelmiszerrel, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Az irtószer kihelyezésekor használjon
védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen,
eredeti csomagolásban tárolandó.
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes
hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak.
Lenyelés esetén:
● Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
● Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
●A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
●A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a
sérülésektől.
●A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.
Bőrre jutáskor:
●  Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
●  A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
●  Ne használjon oldószert, illetve hígítószert.
●  Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
● A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
● Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
●Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer –
lenyelését követően – narkózist, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot,
nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.
Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges.

Az egérirtó csalétket tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tüskék vagy drót segítségével),
hogy azokat az egerek ne hurcolják el.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és
csalétek állomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő
helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen,
eredeti csomagolásban tárolandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)
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6. Egyéb információk

A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer –
lenyelését követően – narkózist, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot,
nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.
Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges

A termék keserű anyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza: 
Black Pearl egérirtó szemes csalétek/ Flash Grain egérirtó szemes csalétek/ Racan Grain AF egérirtó szemes csalétek/ Alpha Grain
4% egérirtó szemes csalétek
Hatóanyaga: 4% alfakloralóz
II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Engedélytulajdonos: LODI S.A.S. (Grand Fougeray, Franciaország)
Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00061-0000
valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1 (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1.,
5.2.,
5.3., 5.4., 5.5. és 6. megfelelő részei.
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