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Ad m i n isztratív i nformáci k

1.1' A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Brocum P rágcsálÓirt pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és c

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

A z en ged ély léjáratának
dátuma

1.3. Biocld termékek gyárt jal gy árt i

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

L.4. A hat anyag(ok) gyárt ja/gyártoi

Colkim S.r.l.

Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) olaszország

Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (bologna) olaszország

me

Név COLKIM S.R.L.

Cím Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia olaszország

HU-0008308-0000

H U-20r.4-MA-r_4-00r_09-0000
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Hat anyag

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

]-]. - BrodiÍakum

Activa S.r.l.

Via Feltre 322oI32 Milano olaszország

Bizalmas adat - Bizalmas adat olaszország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék cisszetételére Vonatkozo min ségi és mennyiségi informáci

Triviális név lUPAC-név Funkci CAS_szám EK-szám TartaIom (7o)

Brodifakum Hat anyag 56073-10-0 259-980-5 0.005

2.2. Az el állítás típusa

RB - Csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkozo
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

Gyermekekt l elzárva tartand .

Használat el tt olvassa el a címkén kozolt inÍormáci kat.

LENYELES ESETEN:Azonnal Íorduljon orvoshoz'

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megfelel en.

20L7-0L-26 ALKALMA zÁsl ELŐíRÁS



4.L 
^ 

felhasználás leírása

FelhasznáIás 1 - Lakossági felhasználoknak szánt kiszerelések

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganlzmus(ok) (beleértve
Íejl dési szakaszt is)

Fel használási terti let

Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakor!sága

Felhasználoi kor

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

4.L.L Fel hasznáIásra Vonatkoz s pecif i kus el íráso k

]-4. terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev ellenivédekezésre használt szerek)

A készítménytzárt térben és az épÜletek fél méteres korzetében, olyan helyeken
alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet .

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok' eml sok (pl. rágcsál k)-házi egér

Rattus norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok' eml sok (pl. rágcsál k)-vándorpatkány

Rattus rattus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-házi patkány

Mus musculus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsál k-házi egér

Rattus norvegicus-Fiatal egyedek| Pl. rágcsál k-vándorpatkány

Rattus rattus-Fiatal egyedek|Pl' rágcsálÓk-házi patkány

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--0-
A Brocum P rágcsál irt pép alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

-kismérték 
ártalom esetén: ].0 méterenként 40 gramm csalétek (2 db tasak)'

-nagymértékri 
ártalom esetén: 5 méterenként 40 gramm csalétek (2 db tasak)'

A Brocum P rágcsál irtÓ pép alkalmazásid zisa patkányok irtásakor:

-kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 100 gramm csalétek (5 db tasak),

-nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként ]-00 gramm csalétek (5 db tasak)'

Lakossági (nem Íoglalkozásszer )

20 grammos egyedileg tasakolt rágcsál irt pép
40, 60, 100, 160, 2oo,260 és 500 gramm ossztomeg kiszerelésekben.

20L7-OL-26
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4.L.L Felhasználásra vonatkozo specifikus el írások

4.L.2 Fel használásra vonatkoz specif i kus koc kázatcs kke nt i ntéz ked ések

4.L.3 A felhasználás során val szín síthet k zvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segély_nyujtási e! írások és a kcirnyezet védelmét célz ovintézkedések

4.l.4 A felhasználást l frigg en a termék és csomago!ása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozo el írások

4.L.5 A felhasználást l ftigg en a termék táro!ási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

oA mérgezett csalétek kihelyezéSe elÓtt mérlegeljUk' rlogy a tapasztalt rágcsaloartalom lrtoszer
meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékLí egérártalom felszámolására).
oA rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikbÓl (Íészkek, lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkbol
kÖvetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsulj k meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, ma1d

a kezelést ennek ismeretében végezzuk.
oVegy k számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épÜletekben rs jelen vannak, a kezelés csak
akkor lesz hatásos, ha azokra a teruletekre is kiterjed.
oA kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el.
oEls sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a brjtorok m gott alakÍtsunk ki rjn. etet helyeket, amelyekb l a rágcsálÓk
elhullásukhoz elegend mennyiség irtÓszert tudnak fogyasztani.
oA pépet tartalmaz filterpapír tasakokat ne nyissuk fel.
oLehet ség szerint használjunk olyan m anyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez. A pépet
tartalmaz tasakokat rogzítsuk az etetcjállomásban találhatÓ rrld vagy tuske Segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l is.
oEnnek hiányában a tasakokat rakjuk papír vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezz k ki, végÜl borítsunk rájuk
egy_egy tet cserepet Vagy rnás alkalmas Íed lapot Úgy, hogy a rágcsálok a csalétket megkÖzelíthessék, de ahhoz illetéktelen
személyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenekhozzá' A tasakokat dr t segítségével rogzíthetjÜk is,
hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.
oAz etet helyeket els alkalommal 3 nap mÚlva ellen rizzÜk, az elÍogyasztott csalétket pÓtol]uk, A szennyezett Vagy penészes
csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4 naponta ismételjuk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a
rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.
oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljtik.
oAmennytben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzuk át az irtÓszert máshova.
oA véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 3-5 nappal várhat .

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja'
oA kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l ftigg en' 2_6 hetet vehet igénybe. Amennyiben a rágcsáloártalom 6 hét alatt
nem csÖkken, forduljunk kártev i rto szakemberhez.

kozegészségÚgyi veszély és a gez eKeDen, az zésekkel oárhuzamosan
távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat.Az elhullott rágcsál tetemét véd keszty ben' kiÍordított m íanyag zacsk
segítségével kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és Összecsom zvalezárni' A dupla zacsk ban lev tetemet z

hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként tÖrténik.

20L7-0L-26 ALKALMAzÁsl el ínÁs



4.2 A felhasználás leírása

Felhaszn álás 2 - Fog lalkozásszerÍi felhasznál knak szánt kiszere!ések

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejl dési szakaszt is)

Fel hasz nálási teriilet

Az alkalmazás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhaszná!oi kcir

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

4.2.L Fel használásra vonatkoz specif i kus el íráso k

]-4. terméktípus - Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítményIzárt térben és az épÜletek Íél méteres korzetében, olyan helyeken
alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet .

Mus musculus-Fiatal egyedekIPl. rágcsál k-házi egér

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-házi egér

Rattus norvegicus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsál k-vándorpatkány

Rattus norvegícus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálok)-vándorpatkány

Rattus rattus-Fiatal egyedek|Pl' rágcsál k_házi patkány

Rattus rattus-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-házi patkány

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--0-
A Brocum P rágcsál irt pép alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

-kismértéktj 
ártalom esetén: 10 méterenként 40 gramm csalétek (2 db tasak),

-nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként 40 gramm csalétek (2 db tasak)'
A Brocum P rágcsáloirt pép alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

-kismértékíj 
ártalom esetén: ]-0 méterenként 100 gramm csalétek (5 db tasak)'

-nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként ].00 gramm csalétek (5 db tasak)'

Szakképzett Íelhasznál

20 grammos egyedileg tasakolt rágcsál irt pép
1, 3,5, L0,20 és 25 kg ossztomeg kiszerelésekben

20L7-OL-26 ALKALMAzÁst elŐínÁs
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.A nyomok vagy apján becsÜljÜk meg' milyen
ismeretében végezzÜk'
oAz irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott teruleten a csalétek hat anyaga (brodiÍakum) elleni rezisztencia veszélye
fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése érdekében javasolt a kÜlonboz hatoanyagri készítmények Íelváltva tortén
alkalmazása.
oA csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékÍorrást távolítsunk el.
oA rágcsál irtÓ pépet tartalmaz filterpapír taskokat az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek vagy patkányok
által látogatott helyekre, azok vonulás| ]tjaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil
rogzítésér l.

oA rágcsál irtÓ szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket- a 38/2003. (Vll. 7') ESzCSM-FVM-KvVM egyuttes rendelet 8' számrj
mellékletének megÍelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és azokon Íel kell tajntetni: a rágcsál |rt szer nevét, hatoanyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámá
oAz etet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elÍogyasztott csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy
penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjÜk meg.
oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljÜk.
oAmennyiben a csalétkek érintetlentjl maradnak, de a rágcsálÓk továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irtÓszert máshova.
oA véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 3-5 nappal várhat .

olndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazásátkivánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPc) egyidej bevezetésével osszekotni.
oA készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet el. Amennyiben a rágcsálÓk
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát Íel kell deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell tenni.
oA kezelés után az etet állomásokat gy jtsuk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk Íel.

4.2.2 Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.2.3 A felhasználás során va! szín síthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segéIy_nyujtási el írások és a k rnyezet védelmét célzo ovintézkedések

4.2.4 A feIhasználást l frigg en a termék és csomagoIása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkoz el írások

4.2.5 A felhasználást l frigg en a termék tárolási feItételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

5. Meta sPc fe!használására Vonatkoz á|talános iránymutatások

5.].. Használati utasítások

rgezések megel zése érdekében, az e
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A foglalkozásszer Íelhasználok az elhullott rágcsálok tetemeinek veszélyes
hulladékként tÖrtén megsemmisítésér l a 22512015. (Vlll.7.) Korm. rendelet el írásai szerint kÖtelesek gondoskodni.

20L7-OL-26 ALKALMAZASI ELOIRAS



5.2. Kockázatcscikkent i ntézkedések

Kizár lag rágcsálÓirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat ! A rágcsál irt pép keser ízanyagot tartalmaz, amely
segít megel zni a készítmény véletlen emberi Íogyasztását' Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!

Az etet állomások helyét tigy kell kijelolni' hogy a csalétekhez sem a gyermekek, Sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek
hozzá' A készítmény mérgez az eml sokre és a madarakra. A kutya, macska, seftés és minden egyéb ragadozo és/vagy dogev
állat mérgez dhet, ha a rágcsál irto szert l elpusztult vagy legyengÜlt egeret vagy patkányt elfogyasztja.

A b rrelval érintkezés kerulend . Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni, A használat kozben enni,
inni és dohányozni nem szabad.

Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon Íel. Élelmiszert l' italt l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem
célszervezet állatok által hozzá nem férhet , száraz, htjvÖs helyen' eredeti csomagolásban tároland .

Ne jUttassa a készítményt él vízbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszeríí felhasználik kérésére rendelkezésre áll.

5.3. Várhato k zvetlen Vagy k zvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási
el írások és a k rnyezetvédelmi vintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások

5.5. A termék táro!ási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos táro!ási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, Íényt l és h t l védett, száraz, hrjvos, Íagymentes , jol szell z helyen tárolva, a gyártást l számítva 2
évig használhat Íel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tuntetni!)

Esetleges mérgezés vagy annak gyanÚja esetén azonnal orvoshoz kell Íordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén azonnal Íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy biztonsági adatlapját.

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.

. A szájÜreget Öblítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át'
B rre jutáskor:

. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.

. A b rt b szappanos vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:

. ASzemettartsanyitvaésnéhánypercenkeresztul b vízzel, vatosanoblítseki'

. Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és Íolytassa a szem további oblítését.

. Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak: A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálÓirt szer lenyelését kovet en
csÖkkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb
nap is eltelhet. A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl' orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés,
véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedés í vagy t bb haematoma, hirtelen fellép ' szokatlan viscerális fájdalom)
észleli, adjon K1--vitamint' Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 Óra elteltével a
protrombin id t (lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K]--vitamint kell adni. A kezelés
tobbszori megismétlésére is szukség lehet.Ellenszere: Kl-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni
szÜkséges.)

csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszor dott irtÓszer feltakarításár l.Az eredeti céljára Íel nem használhat ,

hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre - pl' hulladékudvar - kell leadni'
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6. Egyéb informáci k

oEK szakvélemény. DD_EPl D/507 L-Ll 2oL6

A címkefelirat tartal mazza:

Brocum P rágcsál irt pép
!ll. forgalmazási kateg riáj irt szer
Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Engedélytulajdonos: Colkim S.r.l. (ozzano Emilia' olaszország)
oTH engedélyszám: HU-2014-MA_14_00109_0000
valamint, a jelen dokumentum a!ábbi pontjai' a felhasznál i ktir fi'iggvényében:
Lakossági felhasználÓknak szánt kiszerelések: 3., 4.].. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész),5.2,5'3,5'4,
5.5. pontok,
Foglalkozásszer felhasznál knak szánt kiszerelések: 3., 4'2' (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 5.2,
5.3, 5.4, 5.5. pontok.
Továbbá a rágcsál irt pépet tartalmaz filterpapír tasakokon Íelt ntetend az a!ábbi sz veg:

Brocum P rágcsál irt pép
Hat anyagai: 0,005o/o brodifakum
Ellenszere: KL-vitamin
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