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Ad m in isztratív informáci k

L.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Detia Degesch ragcsaloirto szer

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási szám

Az engedélyezés dátuma

Az enged ély léjár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt ia/gyárt a

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

L.4. A hatoanyag(ok) gy ártojalgyártoi

Detia Freyberg GmbH

Dr. Werner-Freyberg Str' ]-1 69514 Laudenbach Németország

Dr' Werner-Freyberg str. ]-]- 695]-4 Laudenbach Németország

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Str' ]-1 69514 Laudenbach Németország

H U -2014-MA-r.4-00085-0000
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Hat anyag

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

11- BrodiÍakum

PelGar Ltd.

Unit ]-3, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton, Hampshire EgyesÜlt Királyság

Unit ].3, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton, Hampshire EgyesÜlt Királyság

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék cisszetételére vonatkozo min ségi és mennyiségi informácio

Triviális név lUPAC-név Funkcio CAS_szám EK_szám Tartalom (%)

3-[3-(4'-bromobiphenyl-
BrodiÍakum 4-yl)-L,2,3,4-tetrahydro - Hatoanyag 56073-10-0 259-980-5 0.005

1--napthyll-4
hvdroxvcor rmarrn

2.2. Az el állítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkozo
mondatok

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

Gyermekekt l elzárva tartandÓ.

Véd keszty hasz nálata kotelez .
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4.L A Íelhasználás leírása

Felhasználás 1 _ Foglal kozásszeríÍ fel haszná! knak szánt kiszerelések

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos !eírása, amennyiben
indokolt

Célo rgan izm us(ok) (beleértve
ÍejI dési szakaszt is)

Felhasználási ter !et

Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasznál i k r

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

4.L.L Felhaszná!ásra Vonatkoz specifikus el írások

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--0-
A Detia Degesch rágcsálÓirt szer alkalmazási dozisa egerek irtásakor:

etet helyenként 20_50 gramm csalétek.
A Detia Degesch rágcsál irt szer alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

etet helyenként 200 gramm csalétek.

]-4' terméKípus - Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

o zárt térben és az

. a csatornarendszerben: patkányirtásra

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

Rattus norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-Vándorpatkány

Mus musculUS-Fiatal egyedek|Pl. rágcsál k-H ázi egér

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

Szakképzett felhasználÓ

Omlesztve:. m anyaggal bélelt papírzacsk ban max. 1- kg. m anyaggal bélelt papírzacskÓban, hajtogatott kartondobozba helyezve max.
2,6 kg. m anyaggal bevont papírzsákban, kartondobozba helyezve max. 10 kg. m anyaggal bevont papírzsákban, m anyag vÖdÖrbe helyezve max. J.0 kg. kartondobozba helyezett mt_Íanyag zacsk ban max. 10 kg

. m anyag vodorbe helyezett mtlÍanyag zacskoban max' 1-0 kg

. m anyag vodorben max. 10 kg

. hajtogatott kartondobozban max. 0,5 kg

. m anyaggal bélelt papírzsákban max. 25 kg (max' 1Okg-os kiszerelésekre
osztva). kartondobozban max. 20 kg (max. l-Okg-os kiszerelésekre osztva)
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4.L.L FeI használásra vonatkozo s peciÍi kus el írások

4.L.2 Fel hasz n álás ra vo natkoz s pecif i ku s koc kázatcs kke n to intézked ése k

4.L.3 A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási el írások és a kcirnyezet védeImét célzo vintézkedések

4.L.4 A felhaszná!ást l frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkoz el írások

o A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljÜk meg, szaporodtak el a rágcsálÓk, majd a kezelést
ennek ismeretében végezzÜk.
o Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott tertjleten a csalétek hat anyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye
Íennáll-e.
o A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékÍorrást távolítsunk el.
o A termék átontése kerÜlend . A megfelel alkalmazási mennyiséget mér eszkoz segítségével kozvetlentjl helyezzÜk az erre a
célra szolgál szerelvénybe' a hat anyagnak megfelel , EU min ségtan sítvánnyal rendelkez véd keszty használata mellett.
. Amennyiben a termék átontése elkerrilhetetlen, a m velethez használjunk az expozíci val szemben megfelel védelmet nytljt 

'

EU min ségtan sítvánnyal rendelkez légzésvéd t is a véd keszty alkalmazása mellett.
o A rágcsáloirtÓ granulátumot tartalmaz szerelvényt helyezzÜk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási
Útjaira illetve Íeltételezett brjv helytjk kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rÖgzítésér l.
. A csatornahálÓzat es víznyel iben és tisztít aknáiban, illetve udvari vízosszeÍoly k aknájában a granulátumot gy helyezzuk el,
hogy az ne érje el aviz szintjét, de ugyanakkor a patkányok kÖnnyen fogyaszthassanak bel le' A rágcsál irt szer léclábakon áll
csatornaládákban is kihelyezhet k'
A Detia Degesch rágcsál irt szer alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

etet helyenként 20-50 gramm csalétek.
A Detia Degesch rágcsál irt szer alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

etet helyenként 200 gramm csalétek'
o A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket_ a 3B/2o03. (Vll. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8. szám
mellékletének megÍelel en - feltrin jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámát.
o Az etet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy
penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjÜk meg'
o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljtik.
o Amennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irtÓszert máshova.
o A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után néhány nappal várhato.
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aKivitása indokolja.
o lndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel' A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev ittási
rendszer (lPM/lPc) egyidejíí bevezetésével osszekotni.
o A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsálomentesség érhet el' Amennyiben a rágcsálok
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát Íel kell deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell tenni.
o A kezelés után az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen kiszor dott irt szert takarítsuk fel.

A kÖZegeszsegÜgyi Veszély és a másodlagos mérgezések megeltÍzése érdekében' az
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A mrjvelethez megÍelel , EU min ségtan sítvánnyal rendelkez
véd kesztyti használata kotelez ! A foglalkozásszerí felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tortén
megsemmisítéSér l a 98/2001' (Vl. ]-5.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni. A kezelés után az etet helyeket
szÜntessÜk meg. Gy jtstjk ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat.
Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer Íeltakarításár l. Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert
veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.
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4.L.5 A fe!használástol frigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, Íényt l és h tcíl védett, száraz, hrlívos, fagymentes , j l szell z helyen tárolva, a gyártástol számítva 2
évig használhatÓ fel' (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

5. Meta sPc fe!használására Vonatkoz általános iránymutatások

5.L. Használati utasítások

5.2. Kockázatcs kkent intézkedések

5.3. Várhat k zvetlen Vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélynyujtási
e! írások és a kcirnyezetvédelmi vintézkedések

Kizárolao ráocsáloirtásra és csak a
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét rigy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne Íérhessenek
hozzá. A készítmény mérgez az eml sokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadoz és/vagy dogev
állat mérgez dhet, ha a rágcsál irt szert l elpusztult vagy legyengtjlt egeret vagy patkányt elÍogyasztja.
Az Irt szer kihelyezésekor használjon a hat anyagnak megfelel , EU min ségtan sítvánnyal rendelkez véd keszty t' Munka
kÖzben tilos enni, innivagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni'
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmányt l elkÜl níve, gyermek és nem célszervezet állatok általhozzá nem Íérhet , száraz, hr]ívos helyen,
eredeti csomagolásban tároland .

Ne juttassa a készítményt él vízbe'
Biztonsági adatlap foglalkozásszer felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.
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Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
LenyeIés esetén :

o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy biztonsági adatlapját.
o Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
o A szájÜreget oblítse ki vízzel.
o Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rre jutáskor :

. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.
o A b rt b szappanos vízzel mossa le.
o Panasz jelentkezésekorÍorduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén :

o A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttjl b vízzel, vatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse Van, azt táVolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
o Panasz jelentkezésekorforduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak :

A készítmény véralvadásgátlÓ hat anyagot, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését kovet en csÖkkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci 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 vagy tobb haematoma, hirtelen Íellép ' szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1--

vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kÖvet 48-72 ra elteltévela protrombin id t
(lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K]--vitamint kell adni. A kezelés tobbszÖri
megismétlésére is szukség lehet.
Ellenszere : Kl-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizniszukséges.)

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmattanítására Vonatkoz el írások

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

Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l és h t l védett, száraz, htjvos, fagymentes , jol szell z helyen tárolva' a gyártást l számítva 2
évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon Íel kelltÜntetni!)

6. Egyéb informáciÓk

csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer Íeltakarításáril. Az eredeti céljáraÍel nem használhat ,

hulladékká vált irtÓszert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre _ pl' hulladékudvar - kell leadni.

oEK szakvélemény: 77 1'1'l 47 l2oL4' L

lll. Íorgalmazási kategÓriájti irt szer
A c ímkefeli rat tartalmazza:

Detia Degesch rágcsál irt szer
Hat anyaga: 0,0050/o brodifakum
Gyártja: Detia Freyberg GmbH, Dr. Werner-Freyberg Str. 11_', 695].4 Laudenbach, Németország

oTH engedélyszám: HU-20]'4-MA-]-4-00085-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai: 2.L.,3.,6.,4.1'. részei (Az engedélyezettfelhasználás pontos leírása, illetve a
Felhasznál i kor), 4.1']-., 5.2', 5.3., 5.4., 5.5.,
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