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2' Á termék összetétele ós

?.1. Á ternrék nr nósé9iés n1enn

Hatóanyaq 5607] r0 o 259-980.5

'á9' o ol.o orc 'u cl ' a or

3' Fi9y€lmeztető lnondatok és óVintézkedésre vonatkozó

:.1 A ie nék.sztilyo7í9a és cinrkézés. Jz 127:/2oo3/El( cnde]et sze']nt

EUH21o Kérésre bztonség adatap kapható
p1o2 Gvérmekéklő é zárva tartandó
P2so\"0o.4/L1
felhasznáók)

ToXIKoLóG]AI (02poNTHoz vaqy o&oshoz'

3 13 (1'
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3 2. A reínék Ószt.lyozása és cimkézésé a 67l54a/EGK Ir.nVel! (Veszélyés
.nv.qok'ól 9zóló 

'ránYcl!) 
ós.z 1999/45lEK ir.nyelv (v€szelycs

kcs2tnrénvekró] 3zóló iránvelv) kovetelnénVei s2ennt 1

o.ztályozás és.ímkézé.' f izlk.l-kéni.I t(lajdoBágol t.kiÍt.téb€n

'vézéIy 
o.ztálY4ás

a.(s lu+qélvlPl n.m yú*gs 
-

o..tályo'$ és .imkdé! áz egé.:.égi vé.zélyek tékiítétébén

Lvé,ély

o.'lályozás €s.imkézé.. töráy.'et t.kl.l€téb..

- 
]'-1"i!"4 l
tU vézelyJel nem 9uGe9e'

címkézé.l v.s2élYjél, szlmbótum: ném.züksége'
R_moÍdát: nen szÚkséqes

s1/2 Elzáfra és ayermék€k számárá hozzáíé.hetetlen helyen tárolandó'
s37 M€oí€leő védókesztYÚt kerr vs€hL. (fo9lalkÓzásszen:i f€lha5ználók)
sa6 Lenyelé* ésetén azo.nal ofuoshoz kellíordulnl' az €dényt/9n.qolóbu.kolátot és
á cimxét.z oruosnak meg kell mutátni'

,sjIi ir6lss tr] j ]üu\ l'igü N?
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Fnqc.lelvezett rerhaszn.t.rs(ot )

TéreéktipG
. Lalossá9 felharznalol a pattanyok
a (é ra 9Órqá ó nuanyaq |aqcsa|oet
hély€zhenk kiá készitményt

| .h'áz ege, |MÚs ú"<ulur l ató| es
. Vándorpatlány (P.riu5 no.V€4l.Ús)

. 7ád .lél ben e! a/ .nulóDi l'o' nvélPn eoer e< ]

p,rre_ t" 'a _J"- 
": 

r"q;í;; ';. tt*-" *

-aal"(l)
Áz.lkálmá2á. dó'l.a

Félh.s2nálóill'r

l'helyezhetó m€Ígezet (salerek

E.€rék irtás.korI. ksmé ékú árta om esetén:5 méterenként leofe]ebb
50 grénm 6aléték (l db eqé.eletó doboz),. ná9yméltékú i alom €sÓtén: 2 métérenként
|eq'e''ebb 5o ('dmm c'd|€le^ .] dD e9e'€teto oobo7)'

. ksfiértékú áÍta om esétén: 10 fréteíenként
léqíel]ebb 1o0 grámm csálétek (1 db pátkányetetó

naqymértékű ádalom esetén: 5 méter€nként
eqfeljebb 100 gÍamm csalét€k (1db patkányetető

fogl.lkozásszérÜ felhásználók

. mÚónyag eséretetó dÓbozokb.n: leqfellébb 50 qlómm
' mÚanvas éaéretetó dobozbán, kartondobozba

Kiszérélésie9y*9.k Kiszérelfu.kl.&ossá9iÍ.lhJs:nálokrés'ére,
ésC3omá9oló'ny.gok éqé.irtásrá|

/| 
'leLve 

50 orómmos Lágdlo^

helyezve: l€gÍeljebb 50 q.ámm
múanyaq €qéretető dobozokban, kartondobozba
he]y€2Ve: dobozonként l€9fe!ebb 50 9ramm

műanyaa zackóban óm esztve: leqfe]ebb 50 qramm

Kls2.rélésék lákos.á9i íélhasználók ré.zéré

25 ]lletve 50 qrammos tasákok. núanyag patkány€t€tő ládéban: l€qfeiébb 1oo

mü6nya9 patkányéletó ládában' ka{o^dobozba
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€ sősÓóán a falak mentén,
szekrénYek aIattés a bútolok mögótt
- helyezzÜk ki' úqy' hoqy a ho55zant
oldaa a Íallá|é nlkézzenl és nyiásói

iÉószert tUdnak foqyasztan
.patkányok idásákÓÍ llaszná jUnk olyán
műanyao rágcsáóetető á]lomást, ame ye
b ztositható, hogya qyermekek' vaamint
a ném .élsz€rvez€t éllatok (az egyéb
vádÓn éő á átok, etve a ház és
hászoná]latok) ne férhessenek hozzá a
6alétekhez. A tasakÓkat róozitsUk az
etetőállomásbaí ta á ható rúd Vágy tüske
segítségéVe és qondoskodjunk az állÓnás

Egérék dásakor, ha nem ál
rende kezésiinkre múanyaq réqcsá óetetó
á omás, a készitményt .akjuk papir Vaqy
múanyag tácákra' mald ezeke! a falak
m€ntén heyézzuk kl vóoÚ bÓritsunk
rájuk eqy-eqy t€lócser€pet Váqy más
a ka masfedóapÓtúoy' hÓgy a Íágcsá]ók
a csaétket m€9[ózelithe9sék, d€ ahhoz
il etékte]en 5zémély€k' 9yérm€kek,
Valam nt a nem .é]szerv€zet á ]atÓk né
férhessének hÓzzá A rágGálóirtó sz€rt
tarta mazó to5akokat drót 9eqit5éqéVel
rij!zitlretli]k i5i llÓgyázÓkat a ráocsálók

.AzetétóhélVekreiriuk rá:,'Vjqvézat
Ráo.sá óitó sz€Ít lartó maz'"

.Az etetóllé yékét €lsó alka ommal 3 náp mú va e lenőrzzük' az é fÓoYásztÓt.sa étk€t
pótoj!k. Á szennyez€lt Vaqy penesze9.sa]étk€tcséÉ]jük k ' Az ellenőnést ezt
kóVetóen 3 4 neponta ismételli]k meg. Á salétek k helyezését áddig folytássuk, amig
a rágcsélók árta ma tejes€n meg nem szúnik

.Ha a kiheyezett csaétek folyamatosán efoqy' akkol létesitsünk több etetőheyel, áz
eqyes et€tőhelyek€n kihelyez€tt csalétek mennyséqét VszÓít né nóVéjúk'

.Amenny ben a csalétkek érintetl€nü maradnak' de a réqcsáók továbbÍa sjeen
Vannak, helyezzÜk át az tósz€rt máshova'

.A véÍa]Vadá9qétó hatóanyóq ké5letetett hatá5a matt a rágcsálók e pUsztU ása a
foqyasztás után 3_5 nappa vérható'

.A Ga]étkét csák ada g lláqyjUk k nt' afois a2t a é9.sálók akt vitása indokoJa.

.A k€zeés, é rágcsálók € szápoÍodásának mértékétó fÚqqóen, 2_6lr€tet vehet
iqényb€. Amennyib€n á ráocsáóálta om 6 hét a att nem csökken, forduljunk
káltevóirtó szakemberhez'

.A k€uee5 után' de leqkésóbb 6 hét mú va, az etetóáLLomésÓkát cyÚjtsi]k óssze' az
os€tle9esen kszólódott rtószert tákalitsuk Íe '

2':Fogl.lkozássz€.ú í€lhösználóknak szánt kiszer€léséken:
átható károkozá'ok alapján becsi]jük még' milyéí mértékb€n

szaporÓdtak é a ráqcsálók, majd á kezelést ennek ismeretében VéqezzÚk'
.Az irtás meqkezdése elótt mérle9€ljÚk, ho9y az adott t€rúlétén a crá éték
hatóanvaqa (brodifakUm) e en rezszt€ncia Veszéy€ fenná l e' A rezsztencia
kaákUlásánák mé9élózésé érdékéb€n jávaso t á kÚlónbözó hatóanVloú
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le*itmen@ ret"a t,i ió.t_-eno att alnaz-s_

l 
.lcl€ld lóe'va6e elor' ehetdseg \7eÍ|nt m'nden mas lddálellon.st tjvon(su1x

.Á termék használata k('zben Vi5ejÜnk mégfeleló Védelmet nyúÍó' EU
mlnő*gtánúsitvánny.] rendelkézó védókesztyt'l.

.A lágc*jlóirtó gránllátumotaz erÉá.élrá szolgáló szerelvényben helyézzÚkáz
e9erék Vá9y pátkányok átalláto9atott helyékle, ázok vonUlás út]áÍ. ilelvé
f eltété]ezétt búvóhelyÚk kÓzelébe' Gondo5kodjUnk áz etetóállomások stabil

.A lá9.sáló rtó szer k heyézésére szÓlgáó szer€lvényék€t - a 33/2003. (VlI' 7 )
EszcsM_FVlv Kvvlr4 €qyiittes rendelet a' számú me éketének mégfeeóen _ fe]túnó
jelzéssél kell ellátíi és a.okon f€l kell tÚntetni: á rá96álóidó szé. nevétl
h!tóanya9á!, €ll€nszerét, vélamint áz alkélmazó nevét, cimét és léléIonszámát'

'Au étetőhelyek€t áz elsó két hét során 3-4 naponként ellenór]zzük, a kúrÜlt
rág.sálói.tó dobozok.t c*.éljÜk le. Áz ellénóuést ezt kóvetóen h€t€nte ismételjÜk
me9' A c9alétek kihelyezését addE folytassuk, anig a rágcsálók á.talmó reljesen

.Há á khéiyezétt csalétek folyámato9.n éfogy' akkoÍ étésits'nk tóbb étetóhelyet, áz
e9ye5 etetóhelyeken kih€lyezett dobozok menny'*gét viszont ne noveljiik'

.Ame.nyiben a.saétkek érntetenu má.adnak' dé a rág.sálók továbbla .jéen
vánnök. helyézzÚk át az rtószert máshová'

.A véralvódásgátló hatóanyág késleltétett hatág mlátt a rógcglók €lpu*tÚlág á
Íogyasztás után 5_9 napp. Várhótó'

.hdokolatlahuLíe használjuk a csllétket lolyamatos k hey€zésse ' A ké92itmény
alkalmazánit kivánatrs'ntegÍált kártevőirtási Íénd*€r (lPM/lPc) éqyidejú
bevezeté9ével osszekótni

.A készkménY alkB m.zásáVa], az esétek tóbbséqében, 2.6 hét a áR teles
rág.sálómentes*g érhetó el' Amennyiben á Íáqcgilók ártáhá ezt kovetóen is
t.pósztalh.tó, ajelenség okát fél kéll deriteni é á 

'ükséges 
intézkedéséket me9

.Á kezelés után az etetóálomésokót gYiijtsük ös9ze, az ésedeqegen ki9zóródott

Íovábbá . tasákolt 9ranulátumot tart.lmázó kls2er.lés€k.nI
Á raq';ló1(ó \.Pí tdM'móro 

'ú96 
néhL' nelyetut 

' '

iERHEKjÉLcMzó(
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kiszerelések lakossági félhasználók részére, €qéF és

25 illetve s0 grammos tasakok. múanyos tése]Vbe héy€zvé: léofe]jebb 1 kq. hÚanya! dobozba lr€lyezve €slelebb 1 ks. papirdobozba lréV€zV€: ]eqfe]iebb 1 kq

' múanyaq vódórb€ helyezve egféj€bb 1 kq. fémdobozba hay€zve: lesfejebb 1 ks. múanyaq zacskóba helyézVé l€ofeIjebb r kq

xisz€relések fogl.lkozá.szerii félhasználók részére'

25 i etve 50 grammos tasakok. múanyaq eqér€tetó dobozokban: iégféjebb 50 qramm. múanyáa eqérélétő dobozban, kartondobÓ2bá

h€lyézVé e9féljebb 100 qEmm
mÚánya9 patk;nyetető ládákban, kartondobozbá
h€lyezve ádánként egfelebb 100 9rammi ó95ze9en

műanyáq za.skóban öm esztve: eqfelebb 100 oÍamm

helyezve €9la!ébb 50 9ramm
múanyaq €qéret€tó dÓbÓzÓkbaí, [óÍtondobozba
lreYezve: dobozonként leqf€ljebb 50 qÍamm

Kiszerélésék fo9lálkozássz€rii f€lhasz.álók részéré

25 éive 50 q.ammos tasakok
múányaq patkányetető ládákbán] leqfeIjebb 100

múanya9 patkényétető ládábani kórtondobozba
lr€lyézve: e9féJébb 100 qÍamm
múaíyág parkányetetó ádákban, kanÓndÓbÓzba
hey€zveI ládánként €qfel€bb 100qlamfo/ bsszesen

Ki5zer.lé*k íoglalko2a*2ettl lélh.s2nJlók reszer€'
égéF és patkánylrtásra:
25 etve 50 oÍamnÓs tasakok. műanyag vÓdoIbe h€lyezve, Öm esztve Váqy műanyág

zacskókban: €qfé lébb 15 k!. mÚanyaooa bélelt Vasy bé€letlen kartondobozba
heiyezve, óm esztve Vagy műanyaq zacskókban:

műanyáqga béét papirzsákban| |€qfelebb 25 [9
mÜanyag téq€lyb€ h€lyezvé: l€qfe|jebb 3 k9
múanyag dobozba helyezve: ]éqfejebb 3 k9
fémdobozba heyezvé: légÍejebb 1kq
műányag zacskóba heyezve: eqfellebb 1 ko
ómlesztve mí]anyag za.skóba llély_ézve: ]eqfeijebb 1
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1.1'2' A , 1 íelhzs2ná|ásr' von3!ko2ó spe.ifikus óvjnlézkedések'

r-. -- - 

---- 
--]4.'.3' A ! 1 íe]has2ná]ásrz vonalkozó véÉszinusithetó kozvetlen vagy

kazvetelt h2tások lészletei, elsóseqé1y nyújtásl ebnások és a környezet
ve.le hn óÍ .é lz ó óv j nté z re d é se k,

l

1'1'4' A i 1felhasználás.. lonatkozó spe.ifikls,2 té,úék éscsoúaqolása
b i z to n sa 9 o s á rt. l n.t ] 2 n itá sá ra ! o natkó zó é ]ó i' á so k'

l
1'1'5. A t 1f.]hásználásla
cltadhátósáqi,dő szÓk,sos

5. Felhasználás általános szempontjai

s.1. Hás2náláti ltá.ftás

vonatkazó spccifikus tárrlási ÍelLétélék és
t á rÓ l : s i Íe lléte le k h, e 1 l ett'

.^ rá!..álóiÉó .erclvftyt n.m

I

l 1': r.kosságiÍ.lhásználók".k ta'l ki.'"..|a'ék.nI1':r.kossági-Í.lhásználókn.i;';;-ki.re..riii!nT
.A tszitmanvl zárl leÍben és dz épulekk römyéLén' olyán hélveken álldtn.zul,
a'o|'ágcsálór é'óÍordu'.sa é5ll€lh.ló

.Á Te-9e-etL CsaléL€L k'he|ve7ése eId|l méíe9eJÚl ' hoqv a tdpd,a6 ( t;a(sa óá-alor
oldhJlo.é m.q háté(onvdn (pl' me(ha.I,"Épda 

/használata kishé.tékó egérártölom felszánoÉnra}'
.! tjgcsálol 'é enlellle le'eo7.tes nvoÍálkbo'1Íészl.\' lyLról' vonJtá5i Ural, U'U|ék
stb') vaoy ó láoásuk okozta károkból kóvetkeztethétiink A nyomok Vaoy láthátó
kárkozá$k alaplán becsÚljúk me9, milYén méÍtékbeí góporcdták ela rá96álók,
májd a ke2élést ennék lsmeÍétében v€gezzÜk'

!V€svuk számitésbá, hosy aménnYlben á ráq.sá ók az érintétt hellyelszomszédos
épületékben Éjel€n vónnök, a kezelés cák ökkor l.sz hatasos. há.zokra é téÚleteklé

.A keu€lB megk.zdése elótt l€hetóség szélint mi.den, a rágÉ'lók szamárá eléftetó
táp á ékÍoÍá9t távolitsuík el.

A rae6álóct.t6 sz.rcfuényt

Az egéráetó dÓbÓzt re nyigk fél'
A.zé.elvényt 6 megfigyelt nig.sáló'
akt V tás kózvétlen kóz€lébén - plhÚlLá.Ukhoz.l.o€ndő ménnVisé6ű

ta.tálm.zó lákosságl kl6z€..lé..kénI
tElsó$rbána fálák m€ntén, a szekrények
ElaE, . b.itork mögótt alakíbunk ki ú.'
etetöhe|veke! ámelvekból a ráqcsá|ók
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d'óbq_;áqc-sálóiÍtésla s c$k a bl9álat]i Utasitás szerint alkalmózható!
A c9a]étk.t o!yán helyekre rákja k 

' 
óholqvelmékek' házi- és hászonáll'tok, mada.ak,

el dnáto^ nen léi^ehe^ no77á'
A bőtrelvaló énntkezés kerÍiléndó.
A termék használata ktjzben t 05€nn ' nnlVaoy dohányoznil Khelyezés után r€leg'
szappanos vizzél alapo9an kezet kéllmosnl'
Beszennyezett' romloR ráq(*jlóirtó szert ne használjon 

'el'ÉeLmi9zeltó' taltól és takarmánytó e ku önitvé,gye.mek és nem cészervezét á atok
altalhozzá nem férhetó, góraz. húvös hélyen. éredéticsomaqolásbn tároiandó'
A készítmény méÍgézó a2€mlőíjkle é a mád.rákra' A kutya, maék., sertés é5
m nd€n eqyéb laladozó és/VBqy dögevő állat mélqezódhét, ha é rágcsáló rtó széftől
elpusztult vagy lé9y€n9ü|t p.tkányt' e9eret elfogY.sztla.
Í'los a készitményt nem cé|szeryeze! áll.tok elpusztitisárá h.sználni' Néjunás*.

Biztoísági ad.tlép fo9lalkÓ2á*énj f€lhasználók réré+.e rendelkezésre ál/'

Es€t/e9es méBezé5 vaqYannak qyánúja és€tén lzonnal
cimkét mubssa mé9 áz oNósnak!

. Lenyéé5 esetén azonná forduljon o&oshoz és mutas9a neq a termék dobÓzát'
cimkéjét vaqy biztonsógi adéd.pját'r Hánytatás csak az oryos kií€]ezelt utasítására torténhét'. Á szájÚreget óblitse klvizzé '. Eszméletlen szehélvnek *mmt né ádjon *ájÓn át'

. Vegye e a szennyezett ruhál és a tovébb hásznál.t eőR mossá kL'. A bórt b!5 szappanos vizelmcsá le.. pánasu Jelentkezés€korfÓrduljonszókÓfuoshoz'

. A szemet tártsa nytvó és néhánv peten keresztul bó vízzel, óvato9n Öblitsé

! Ha a s2emben kontaknen.se lanl.zt távolitsá e és fo ytássa ó szem továbbl

kó?Vctlen vá9y kózvetelt hatá9ok ró5zletéi' elsóseqély
. kó ye2ei védeln1ét ce]2Ó óviIté2k.dések'

- . Panálz Jeléntle2ésélor fordulon szalÓdo9hoz
utmut.tás.' oEo.nák:
A készítmény véralvádásqátló hat€nyaqot, brodiíé*Umot tartalhaz. Á ráq.sólóiító
szér lenyéését kóVetően.sÖkk€nhet a véra]vádás képesség és besóvézés

Á méíg€zé/expozició és a t! nétek jelén tlezése kozótraráÍtobb náp i5 elÉlhét.
A készlthényt lenyeló mérgezett é átásakor' amennyiben ájellemzó tunetéket (pl'
orNérzés, inyvéÍzés. véÍkÓpésl vé.és v]z€leti hogszabb véGvadés] idó, naqy
kitenedésű v.gy több haemátomá, hirtelen féllépó,szokatlán vi$éÍális íájdalom)
észe 

' 
6djon KfVtah nt' Bá nem észlelhető véEés' ákkora mérgézett éllátásakorés

az é'pozi€iót kóvetó43-72 ó.a elte]téve]ó p.ot.onbin időt 1INR) meg ke nélni'Háá
protrombií idó értéke >4, a hérqézettnek intavéná*n Kfvit6úint kell adni'
A kezelés többszór méoismétésére i5 szuk5éq |ehet
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5'4' A termék es .9ohaqolás. biztonsá9Ós i'talnrat].njtásárJ vonatkozó

A lakossá9i félhas2nálóknak szánt kiszérélésekenI
A köze9ész5é9Ü9y veszéy és á másod aqos mélqézések mege]ózése érdekében' az
€l€nőrzésekk€lpárhuzamosán €lke távoítán a kézelés során é pusztult régcaá ókat.
Az e hullott rágcsá ó tetemét Védókesztyűben, k]fo.ditott múanyaq zacskó segitségével
kellósszeszedn, möld egy tovább zacskóba beletenn és össz€csomózva lezárni'
A dupa zaGkóban levó tet€met zárl hu ádéktárÓ|ó edénybe ké heyezn, tovébb]
kez€lése kommUnális hU ladékként i.dén k
A f oglalkozásszérü íelhá52nálóknak szánt kisz€.eléseken:
A kózéqészséqijgy Veszéy és a másodlagÓs méro€zések m€o€lózése érdekében' az
elenőnés€kkelpárhUzamosan 9Óndo5kodnikellá kez€lés sÓ.án elpu5ztu t rá9csálók
eltávolitá5áró ' A fog a kozásszélú fé haszné]ók áz elh! ott lágcsá ók tetem€in€k
v€5zéyes hulladékként torténő megsemmisitéséró a 93/2001' (VI' 15') l(trm'
réídéételóirá5aiszer]ntköteesek9ondoskodn'
Továbbá hindén kisz€r€lésén:
A k€zeés után az etetóhéyék€t szÜntessük mé9' cyújtsÚk ós
Ítószérti va amint a rágcaá óiitó szereVényeket és csálét€ká omásokat'
GondoskodlÚnk az ése!eqesen ki5zóródott inósze. feItakaritá5áról. Az €r€d€t].éjára
fe nem használháló' hullódékká vált rtószelt veszélyes hulladékként ké kéz€ln és
V€széy€s hulládék átvevó heyre pl hu ]adékudvar ke]]leadni

9's. Á térnrék |;'olási f€lrételei es .l!;{háiós.g ideje szokásos tá.olási

Eréd€t ' záÍt csomáqolá9ban/ i etékteenek elólelzárt, fénytőlvédett,5záraz' hÚvös'
jó 52€lóző hey€n tárova' a 9yé.tástól számitva 2 éviq használható fe '(A!yá^ás idejét az eqyed csomaqolásokon fe ke ti]nt€tni|)
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6' E9yéb előírások és meqjeqvzések'

Á.ímkéféliret bd:lm.'?á:

Broditop rágcsálóirtó gran!látum
HátóanYaqa| 0,005oÁ brodifakUm

Eng€délyes és gyártó: záp s p.A' oaszorezáa
oTH €ngedélyszámI HU 2015 MA_14 00127_oooo
valamint, jelen dokumentun álábbi pontjai. a kiszerelés és a félhasználói kör

2'2! 3'7' Ív.gv 3.2')l4.1(a kis2érelé.ek és .somagolóanyagok listájának
kivételévél)' 5'1.. 5.2.. 5'3', 5.4" 5'5.
To\cooc " múanyag'ágcsalóP'€tó szél€lveíyekén'p-..l.lé'ood''cbb,_o.eq:
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Hatóanya9a: 0,005yo blÓd fákUm
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Hatóanya9a: 0,o05qo brodifekum


