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11. A teÍmék kereskedelmi nevei

N']a.VáÍotszáa BRocUM rág.!áló (Ó 9ze

1.2' Eng€délyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az enqedély léjáratának
dátuma

1.3. Biocid termekek gyartoja]gyártoi

A gyáító neve

A gyártó címe

Gyártási helyek

co!k m s'í'l' socio unico

Va P]émonte 50 40064 ozzano Emi]ia (Bologná)olaszorszag

V a P emonte 50 40064 ozzano Émi]ia (Bolo!.a)olaszország

1.4' A hatóanyag(ok) gyártóia/gyártói

V'a PLemonle' 5040064 ozzáno Émiljá olaszorszáq

HU-0008190'0000

HU-2014 MA 14-00103-0000

2020 03-31
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Hatóanyag

A gyáÍtó neve

A gyártó címe

Gyánási helyek

Á.uva s'Í'l / 0r' Íezuas'Í'l'

via Félte' 32 20132 Mían olaszoÍszág

úa Félüe' 32 37o5o s' Maia dl zryo (vR) olaszoÍszao

2' A teÍmék összetétele és a formuláció tÍpusa

2.1. Biocid teÍmék összetételéÍe vonatkozó minőséqi és mennyiséoi inÍoÍmáció

rnvaális nev lUPAGnév Funkció cAs-szam EK-száÚn Tarta|om (96}

3-[3-(4-bomobiphny|
BÍodiíakvm 4'yl)_1'2'3'4tetáhydÍo _ Haódryág 56o7}1G0 25}98+5 0.005

2.2. Az el6álíüás típuse

3' Figyelméztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

óvintézkedésre vonatkozó GyeímekéKól elz'Va tártandó'

Kelulni kel|az anyagnak a kólnyezelb€ Való kljllasá!'

Véd6{€szly!] h6ználáa kólelézó'

LENYELÉs EsETÉN:Azonnal Íoíduljon ToxiKoLÓGlAl KozPoNTHoz'

LENYELÉs EsETÉN Azornal lorduljon orvoshoz'

A bnarom elhelyezése hulladékként a nerueli elóÍásoknak megfelelÓen''

Á €dény elhélyezése huIiadékGft a nenrzet] elŐíásoknakmeoiele]óen'.
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

célolganizmus(ok) (beleé'tve
feilódési szakaszt is)

4.1 A felhasználás l€írása

Felhasználás 1 - Lakossági Íelhasználóknak szánt kiszerelések

Terméktípus

Az enqedélyezett Íelhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

14' (enreldjpus _ Ráqcsálóiíló szeÍek (Káíevó €L/€ ]VédekezésÍé használ szerek)

záí lérben és rz épül€lek koí|yékén. eoéÍ éspatkbyirlás.a

Mus mUscU Ús.lvaÍéÍett eoyedek Rovalok emlősÖk (pl' Íáocsáók).HázL e9éÍ

Ratlls norellcls]valéÍetl éoyedekJRoválok emlósÓk (pl. Íáqcsá|ók)-VándoÍ patkány

Ranus íatlls-lva'éÍen e8yedék|Rov&ok' eíiósÖk (pl' Íáqcsálók)'Házi pa{kány

MUs mlscu ls_Fia1aléoyedek Pl' láqcsálók Ház]e!ér

Ranos noMqicus Flatal egyedék|Pl' lágcsálók-Vár do Í pal k ány

Rált'Js Íanus-Fiatá egyedé(Pi. lilqcsáiók_Hi'l pátkany

FeIhasználásiterület

Az alkalma2ás módja(i)

A Íelhasználás méÍtéke és
gyakorisága

F€lhasználóikör

csomaqolási méÍétek és
csomagolóanyagok

--o-
A BRocUM rágcsálólffó szeÍ alkalmázásl dóz sa egerck násakor

kisménékÚ á a]om esetén:10 métetenként 40 QÍamm csalélek (2 db tasak)'
naoyméfukj .iítáIom eselén 5 n€teíenkent 4'o qÍfum csa]é@k (2 db tasak)'

A BRocUM lágcsáóÍló szeÍ a lkalm4ási dózisa patkányok inásakor:
kslnéÍtékÚ ánalom eselén: 10 méteÍenkén 100 gramm csalétek (5 db tasak]
nagyfrá1ékíj ártalom €setén 5 máeÍenként 1o0 qlamm csalétek (5 db tasak)'

Lákossági (nem loolalkoz6szeú)

20 qlammos lilteÍpa']ir tasakok
40' 50'ao' rco' 160.2oo' 260 és 5,(o eíanm dsszlijnÉol] kszer€lésekben.

4.1.l FelhasználásÍa vonatkozó speciÍikus elóíÍások

ALKALMAzÁsl ELÓíRÁs



A20 graúmos lfuakokal40' 60, a0' 1o0' 160,2oo'260 és 5o0 grámm

.Anre'qezellcsaélekk]clyezés€elónmceoej!k'hoayalápaszlaI'áqcsálÓájtaoú tósz.raka|azásánel(Ú]nc.lod]áIó__É
nreE halékonyan (pl' nechanlkus csapda használala ksménékÚ egéÍá alom 

'els2anrolásála)'. A kész (nérylzá( (éÍl]e|]és az ép! elekfelméteÍes korzetoben Úlya he y€ken alkahBzzÚk ahol€gelek vaoy palkányok
e lóloí d Ulásá ész lelh€ló'
. A lóq.siilÓk]é]en ÉléÍe ]cleqz.les ryorna kbÓ ('észkek, ylkak. vo|Ulás Uiak Ülü]ék slb') Vaoy a Íá!á5uk okÓzh káÍokbÖl
k.'velkezeúetunk A nyonÚk vÁoy lálraIó kárcko2ások alaplán Lr.csÚljÜk meo' milyet mé/Iékbcn szapolodlák el a ] ágcsá]Ók. mald
a kÉlcles( onnek smeÍelében !égeu zlk
. V.oyuk szánitáslra. hogy anreúny]be| a rágcsálókaz elllct hellyelszonlszedÓs épulétekbel s]ee|vaTrák,akezeéscsak
akkoI lesz hatásos.lra azokÍa aleÍUle(ckÍe is krcl]ed.
. Akezelés frelk€zdése előll l.hetóséa szel|tmindet áÍáqcsálók s2án]áÍa e éÍheló Iáp álékíoÍásI láVoLils!|kel'
. €lsÓsÓrba| a lalak ]entén. á szeklények aláIl a büorok fijoón alakiísunk kiú ' eteóhelyéket' a ]elyekbóla láqcsalók
e]h! ]é5Ukh07 é]eqení]ó menny séoú Üúszen 1Udnak Íogyászlarj'
. Á olanu|áÍUlrol Íanaln)azó filleÍpapil lasakokat Óe nvlssuklel

'L.hetdségs7e'nl)aszná]lunko]yannúa yaqláq.sálóeleiŐállolnás('aí]elyelriztrs(hatól1o!]yagyeÍheke(.Valamintanem
célszeruezel állatok (aZ eqyér' vado. éló állabk. illétv€ a házi_ a5 haszonállalok) ne ÍéÍhes*nekhozzá acsa]éleklrez.
GÓndoskodlllnk az álomás s{abi lógznésáó s'
. Ennek hlányában a csaláket Íakjlk pa!íÍ vaqy n'ialyaq tálcákÍa, maid ezekel a Íalak ménlén heiyezzlk k. VégÚi boÍilslnk rá]uk
eqy.elylétdcsetepetVaqyrnásakamasfedólapoIúoy hrgy á ráQcsálÓk á csalélke( megkÓzelithessék de ahhoz i|lelékelen
személyek' gyeÍhekek' válamlnia nem célszeÍVezel á/atokne íéÍhes$nek hozzá'
A BRocl]M Íéo.sálóÍtó su éÍ a lkaha'ásidózEa egérékilá<akoÍ
_ kis'né'1ékú íE]on' esetén: 10 fréterenké '10 9] ámm csa]élek (2 db lasak)'
- naoyménékú ánalofr es€tén] 5 méteÍenkér( 40 glamÍÍ csa|étek (2 db tasak)
A BFocuM ráÖ.sáó'tó sz$ a lkalnrázási dóz sa batkáhvok Ításákol:
_ kisirÉnékú ánalom esdón: 10 ÍÍÉleÍe.ké 100 oÍamm 6aláék (5 db lasak)'
_ naoyméÍtékÚ átlalon esetin:5 méletenké11100 Qlamn csalétek (5 db lasak). Az etélóh€lyekel elsö a]kalomma] 3 nap 

'núlva 
ellefunzzÚk' az elÍooyaszbn GáIélkel póloluk A 5l en nyezen vaqy pen€s2 €s

csaélk€tcseÍél]iikk' Az elLenónéstéZl követien 3-4 |aponla isméte!íik méo' A csalétek khelyezését add ! Íolytass!k amÍg a
Íáqcsiíók anaha tel|e*n meo dem szÚnlk'
. Ha a kihelyezett csalétek fo]yamáosan e]loqy akkol létesílsijnk több eletőhelyet a egyes eletóhelyeken khelyezen csaláek
re.nyiségél uszonl né nÓ@llÚ/<.
. Ao]ennyiben a c s alélkék érir (etlen ü l nraÍ adnak. de a Íágcs á|ók lovább' a is jelén Vannak' hélyezzúk áÍ a lnószénfráshova'. A véra]Vadásgádó haóanyaq késl.]lelelt hárasá m]att a Íágcsálók e puszluiása a fooyasztás ulán 3_5 nappa várhatÓ'. A csalélket .saj< addio haqyjuk knl amiq al a lálcsálók ákNilása indokÓlja'
. Akezelés, a láocsálók eszaporodásÁnak méíékétóllüggóen' 2_6 heletVehel génybe' Amennyben aíágcsálóánaom 6 hélalaft

ltánámazó kiszeÍeléskü

4'1.2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsökkentó intézkedések

4.1.3 A Íe|használás soIán valószínűsíthető ka'zvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély_nyújtási előÍÍások és a köÍnyezet védelmét célzó óvintézkedések

4'1.4 A felhasználástóI függően a teÍmék és csomagolása biztonságos ánahatlanításáÍa
vonatkozó előírások

A k.zegés2sé!Úoy Veszély és a fiásodlaoos méÍqezések neqe|ö-Teóidekébe.i az-anE ia aan-| ka
áVdna) a kélelés solán eLpusztull ráqcsálókat' A2é]l]uLlotlÍáocsáótetemélVédÖkeszlyűbe!] kÍotditot múáryag zacskó
segiGéqéVel kell ósszeszedni' ma]d eoy bvább zacskóba beletenniés ossz ecsomózva ÉzáÍ!l' Áduplazacsko6an bVő lélerel
hÚlladékláro ó édénybe kelhelyeznl. tovább kezelése konnunáis hU ladékké|ltorténik.

4'1.5 A Íelhasználástól Íüggóen a teÍmék táÍolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási Íeltételek mellett

Eíedei z an cs omaoo lásban ' 
'é 

ny1ól és hóló l @d en' s2á ra hÜvós Íaoynrer les' jól sz ellózó h e|yen láro|va ' a qváná s |ó| sz ám ifua 2
ev0 lasulrálhaló íel' (A qyátlás ide]é( a7 egyed oson]aoo ásokon 

'e 
keI1linlelnl!)
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4_2 A f€lhasználás leíása

Felhasználás 2 - Foglalkozásszerű feIhasználóknak szánt kiszerelések

Az enqedélyezett felhasználás
pontos Ieírása, amennyiben
indokolt
célorgani2mus(ok) (beleéÍtVe a
fejlődési szakaszt is)

14 tennal.1ipus. Rágcsii|ortÓ szerek ((ánevÓ elleni védekézéslc has/|ah 5zeÍek)

zan téÍben é5 al épt]letek kÓr.yékén €!éÍ és palkányillásra'

lMls mlsc! Ls lvarérelieqyedek|Rovalok emlŐsok (pl' láqcsálók) Há2 caér

R al iU s Íanu s_lvaÍé.elt eoy€dek|RovaÍok' enrIósÖk (|'- ratJcsáok)'Hál pakány

Raft!s torveq]cus lvaréÍell eqyed'pk|Rovarok enÍ(jsök (p íá!csálók) Vándor Dálkány

MU5 Ít!scU us_Flatal egyedekIP Íá!]csálÓk_Házi eqér

RattUs.atfu 5_Fla(al eqyedek|Pl' íáqcsálók'Ház! paÍkány

Rafus noÍ@qi.Us Flatál eoyedek|Pl rágcsálók_Vándoí Í)atkány

FelhasználásiteIület

Az alkalmeziís módja(i)

A felhasználás mértéke
gyakoÍisága

Felhasználóikör

csomagoliGi méfetek és
csomagolóanyagok

A BRoc! N,l tiigcsaónó szeí alkalMzás] dÓz]sa eEeÍek fusako
_ kisÍÉ.lékű ánalonr e*len: 1o trÉteÍenkénl 40 gÍámm csaláek.
. naoymértékÚ áítaÓm eselén s méterenkéni40 oranrmcsalétek.
A Blocum íáqcsáóil1ó szér a lká]maási dózisa patkányok Ításakor
_ hsméíékú á(alom eserén:10 máéÍenként 1oo gÍamm.saláek'
_ |aqyménékŰ áÍtaLom €setér]5 máelenkénl100 grámm csálél€k

szákképzett Íelllaszná Ó

l' 3' 5.10' 20 és 25 ko, Ömleszlve'

4.2.1 Felhasznátásra Vonatkozó speciÍikus előírások

A granulálunol1' 3' 5' 10' 20 és 25 kq tÖllótontégqel l.rlalmÁzó kiszerelés kulsó csohaqolásán
. A készífrényl záÍl téíbcn és az épüle{ck ki]Ínyékén olyan helyeke. alkálmazuk' aholéqerek vaqy patlényok elóÍoúUlásá

. A nyonokvasy látható ka okozások alADJán becsi]lji]k fl]eq. n yen nré(ékben szapolodlak e] a íáqcsálÓk nra]( ake7eé5t€.!ek

. Az ílás neoker.lése elóll nténege!ük llooy a7 ádott telÜleién a csalélék halóatyaga (brodíaklm) elle|iÍé,'.'enc'a veszélye
l.|ná 'e AÍezi57tenc a klaakr ásának 

'neoelózésc 
éÍdekében]avasolt a ki]lonbozó hatóanya!ú ké52itmónyék Í.lváItva tÓÍté.Ó
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-A 

lénnék haszná/ak koz]-Flr iis7nílff amcÍe]o]ó véd€lDet |Vú 1ó' EL] nÍ óséah|úsílvá n]Vá rendelkezd Véddkes2 tVÚI

. A tc.nék esei]eaes álonléSekol hasznr'iunká2 expou ic'ovalszeDbé nreÚleléló védel rellryÚÍó' El] Dnóségh Úsilvá|lrya]

'e.de]kezó 
]éqzé5VédŐI

. Acsalélket al eíe Á celÍÁ szolgák] szcÍelvényb€n helyezzuk az eqeÍek vaay pad<ányok iiltalláIooato helyekÍe' dokvo|Ul.lsi
ú!a al]lelve lekélelezefi búVórelyÚk ko2eébe' condoskod]!lrkai etelóállomások slabi ÍÓgziléséÍól'
AqBQelM ÍlglsálÓÍló szeÍ a lkalmazási dózsa .oéÍék iÍ(ásakoÍ

kjs néÍtékú á láofi eselé| 10 trléle enkérl40 olamm dsaétek
nalyménékű áÍlaloh esclén: 5 mérerenké 4c oÍann csa|étek.

ABRccL]M Íáa|sé óirló szér á kalmáaiÉ4|ó?.]5ajattjinvok rtásákoÍ
_ k5 réÍ(ékj áíalonr €selén 10 héléíenké|t 100 q.anln csaié€k,

.aoyménékÚ áÍtaloür esetÉ.: 5 máelenkénl t00 qramn] .saléték
. A láocsaló.ló szel klre]yezéséle szo]!á]ó szeÍclvényekel - a 38/2003 (Vll.7') Eszcslú FVM.KVVN]éqyüfiés rcn!é]el8' sza ú
mellék|elének n]e!íclelóen- lel(iinó Je]zéssel kell ellátnl és azokon lelkell tünlelni: a Íáo.sá|ónószeÍ neúl' hátÓanyagft'
e]lé|s2elét. Váatr]rl az alká] ]naz ó nevét, cimél éstéleÍons2á|rál'
. Az elelóhelyekd kezdelbén naponla' Úána 3 4 naponla elleniÍiz2úk és a eíogyasztoll csalákel pótoliuk' Aszennyezen Vaqy
penészes csálélkelcseÍéljük k A7 el]ehólzéstezl kivetÓen hete|le snlélel]ük meo'. lla a k']elyeréti csalétek lolyanaosan elloqy. akkoÍ létesilsii k lÖl'b elelóhelyel' a egyes eleóhelyékcn kil lélyez e lt csaláe k
Tren lyisé!ét V szo|( ne |oVéluk'
. AnEnnyibeo a .salétkék énnle enll maÍadnak' de a .áqcsáók lwábbÍa s Flen vannák' helyézzÚk ál a' idószet núshova'. A véÍa vadág!]átó l]a(óanyaq késbnetel( hatása m alt a ráqcsálók elpuszfulása a looyasztás Úián 3-5 .appa] Várlraló'
. lndokolat'ánll ne haszná!Úk a csa]étket loly alos kihelye2éssel. A kés2íhény ákahaztisát kjválatos iúealát ká'tevó nás]
rendsier (lPM]lPc) eoyidelÚ bevezetéséve Ósszekötn '. 

^ 
készilnény a]kalmaásáVal' a esetek lÖbbségében,2_6 hélalattie'es Íálcsálómenlesséq érhető eL' Amen.yibe| a rágcsáók

ánalna eÁ kóV€tőén s bpaszh|haló a jélenség oka Íe| ke|l deÍíteni és a szúkséoes inlé?kédésekel lmq kell tennl

4.2.2 Felhasználásl a vonatkozó speciÍ|kus kockazatcsökkentó |ntézkedések

4'2.3 A Íelhasználás során valószínúsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a ka'Ínyezet védelmét célzó óvintézkedések

4'2.4 A Íelhasználástól Íüggóen a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlahításáÍa
vonatkozó elóíÍások

4.2.5 A Íelhasználástól függően a termék tárotási Íeltéte|ei és eltarthatóságí ideje szokásos
táÍolási Íeltételek mélleft

Éredeti' záít csomágolásban' lényóI és hdlői Vede( száÍa. hÚVds' faqylnentes' jól szellőző hélyet lárolva. a oyárlástol számitE 

'éViglrasháJhatÓ fel. (AqyáÍtás dejél az e9yed csomagolásokÓn lelkelllÜntelni')

5. Meta sPc Íelhasználására Vonatkozó általános iránymutatások

A kÓzeqész*gijqyi ve9ély és a nriísodlaqos íÉ/gezések megeló'zése éÍdekeéb€n' áz denő/zéskkelp'huaaoasqo'a6al6!;i
kel akezelés soÉn elpus2lllt lálcsálÓk eltáVolításáról. AÍoglalkozásszerű lelhasználók a2 elhullotl láoc s álók tete meinek veszélye s
hllladék'é lónénó nre€ se nrmis itésé.ól a 22512015. (V]ll.7') Konn. ré|de]et eló'ásá s2e| nt karclesek oondoskod|L' A keze]ésd eíelóhelyelel szunlessul. reg Gyüísuk Ósrze a megna/adl iÍtÓszeÍl. valaminta ráqcsá|ó'nó szelé|renyekel é5
Ü dlé'-Q]lor qso' dl coaooltod'L|. e é9cleqe5P \s7oíoool ío' 7e.,-l6Ka' lqsclo''
Az ercdeli ceJjála Íel nem h6zná]haró' hulladékká vál( lÍtószen ves2élyes hulladékkém ké k zelni és Wsu élvés hultadék á(@Mü
flJlÉ p n'|'oF.Jd'ó -'ó| l.o|
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5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázalcsókkentő intézkedések

5.3. VáÍható közvetl€n vagy közvetett hatások Íész|etes |eírása, az élsősegélynyújtási
elóíÍások és a környezetvédelmi óvintézkedések

5.4. A teÍmék é5 csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozó előírások

5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthatósági ideie szokásos táÍolási feltételek mellett

Kláróla9 rá9.sáóitásla és csaká lrasznalar ltasitás szel n1alkalnrazhalÓ
nbs a iészi(nény( nen célszeí@zet állatok é/pÚszlilási'a haszná]A
,A7 etetdál]omások l]elyét úgy kellk!elÓ!ll. hoqy acsaléekhez sema gyeÍrÉkek sem a .e'h cél.zeMz el állalok ne léaléssenek
hozzá A készimény mérlezó az enlősÓkÍeés aDadaÍa]<a Akuva, nra.ska. senés és minden egyéD láoadozÓ és/vagy drgevó
állat méllezödhe{. háa rágcsálóidó szenölélülsz'Ul váoy leqyengÚfi eoéÍet Vágy pa(ányl eliogyaszla'
A Dóne/Váó _áMtkezés keíllendd. Kjhelyezés ulán nee9, s2appa|os vízze]alaPosan kezet kellmo$ ' A rasználalkrzben e|n
nnl és dohányozfl lem szabad'
Beszen|yezett' Íonott ágcsáóirtó sze( re hasz ájon le'
E|elmrsze ól. ilalú|es lakáÍnányól elku|Óníve' ov€Ím€k és nem.élszeryezet állaiok állal hozzá n€m ÍéÍhelÓ' száÍaz. húWs
helyen eredel csonlaqolásbantárolandó
Ne jultassa a készilményt élóvizbe'

Bizlonsá!|l adaÚap loglalko2ásszéÍÚ felhaszná]Ók ké.éséíe ÍendelkezésÍe áll'

Á láqcsálóÍIÓ szerkeseíj ányaqol (de atÓniÚilbeizoáo taÍt'Ia, am€ly seqjllneqelŐzn] a készitmény Véle e. embe

Eselegas.réÍgezes Vaqy annak á ésélén eonna Ófuosho7 kÉl Í.ÍdllnL és a Az oíVosnak meg kellrnutaln l

. Lenyelés esetén ázonnajÍorduuo| oeoshoz és mulassa meg a ieÍmék dobozál, címkéjétVagy b zto nsáoi adatla pjál '

. Hánylatás csak áz oryos kíejezen ulasításála rónénhet

. A szá]ÚregetÓb itsek Vízzel'

. Eszméle en g€mélynek seirmit ne adjon sz4o. át'

. \€qV€ l€ a szénnyez€lt ruhál é5 a mvábbihsznáal eióttmossaki.

. A bő bószappanos Vizzelfrossa le'

. Pasz je]enlkezésÉkoÍ lordUllÓn szakoíVoshoz'

. A szémettaísa nytvaés néhány percen keresaülbő Vl2zel, ÓVatosan óblitse k

. Ha a szemben kontaklencse van' azt ÍávolÍlsa el é5 Íolytassa a szem lovább rbaítését'

. Pánasz ]elentkezésekoÍ ÍÓrdul]on szakorvoshoz.
Úlmurár'ás a2 oNosnak:
A kéSzitményvélaVadásqál]Ó hatÖárya9ot bÍodíaklmol laÍtalmaz A Íáocsáló ító szer lenyelését kavetóé. csókkenhe| a
@.a]Vadásl |épesseg és belsó véÍzés ]elenkezhet'
A mérgezés/expozició és atlne€kjelenlkezése krzan akií tóbb nap is enelhe!'
A készi(nÉnyI Ienyeló méíqezelt eliátá6akor' anenny ben a]éllemzó iÜnéteket (!l' oÍVéÍzés, ínyvézés, vérkÖFés Véres Vlzeet,
hosszabb Vé'alvadásiidó' nagy ki€Íj€désLi Vagy lóbb haemlolna. hidelen 

'ellépö' 
szokalan v6ceÍá's 

'ájdalom 
)észleh, adjoh K 1

vitamifl' Ha nem ész]elhetó vélzés akkoÍaméÍoezeftellátásakorésazéxpozíciÓtkÓvetó48_72ÓÍael(elléve|aprotrombn dól
(lNR) nreo kell meÍni' Ha a pÍoÍombin dó éÍtéke >4 a méÍgezeltnek inlravéíásan Kl_utaminl k€ll adni' A kezelés k'bbszóÍi
neq slél]éséle s szukséq Lehet

E]e|szére: K1_v{ahn (A kezelés llátásossáoát laboralóÍium mÓdszeÍé elénŐlzi szÜkséles)

A kezeEs o(a az eteione lyekel sz u nEssuk ]eq. t'yq'sÚk Óss2e a nEg raádl Íloszeí. Valanlnta lagcsabÚto szerélvenyeket
csaLólekál o áSoka1' Go|doskod unka7 esetleoesen k]szÓrÓdoll irtószeí Íelbkalításálól Az eledeli céljáa lel .on] hásználhaú'
hllladékkáváll nÓszé( Wszélyes hlllácékké kellké2€I és Veszélyes hulladékátVeVó helyre -pl. hu]ladékudvar kel leadri.
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Etedeli, 2án csomagolásban' fénytöl és hóól Edel( 52aaz' hÚVi's' fagynenles' ]ól su ellózó helye Érolva. a 9yáÍtásól s2áíitva 2
éVlg használhaló lel. (A gyánás idejétaz élyed csofiraqo ásokon Íelkellliritetn D

6. Eqyéb inÍormációk

oEK szakvelernenyr 7711/90/2014. t
lll. Íügalmazási kalegóÍiájú ÍÓszer
A cÍmkE'él íai táÍtalmá77a

BRocUM rágcsá'óinó 'érBatóanyaga : 0.005% bÍod]iákrnl

Engedélyiulaidonos: colkim s'Í'l' soclo ljnico (ozzano Emilia, 016z0152á9)
oÍH engedélysziám: HU.2014_MA_14oo10&ooo0
valaninl. a j€léí dokumérÍum alábbi ponlj.i' a f.lha.nálói kóí fúgg@nyébéí:
Lakosságilelhasználókrak szii|l kiszelelések: 3 , 4 1' (kVéVe a k szerelések és csomaqolóanyagokra VonatkozÓ lész),5'2' 5 3,5

F o a lalkoz *sz eíú lelhasználóknak s2 ár( kisz eíelések i 3. ' 4 
' 
2 ' (kivéve a kisz elelések és csomaqolóanyao okÍa vonalkozó Íósz ). 5 

' 
2,

foúábbá a áocaálólnó ggt lanahdó lih.rpapl' tasakokon íeltiinléte.dó a alábbi giiveg:

aRocuM rlilcaáó|r6 s.ér
Halóanyaoá: o,o05% brodfakum
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