
A KEF-738-2l2o17 számu határozat 1. számu mellékIete

A biocid termék jellemz lnek cisszefoglaloja

Termék neve: Glodacid Plus rágcsál irt pép

Termék típusa(i): L4'terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev ellenivédekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-0004607-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-20]-4-MA-00073_0000
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Ad m i n isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Glodacid Plus rágcsál irt pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és c

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

Az e n ged ély léiár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártoi algy áÍt i

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

L.4. A hatoanyag(ok) gy ártoialgyártoi

Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 sl-1360 Vrhnika Szlovénia

Sinja Gorica 2 Sl-1360 Vrhnika Szlovénia

tme

Név Unichem d.o.o.

Cím Sinja Gorica 2 sl 1360 Vrhnika Szlovénia

HU-0004607-0000

H U-2014-MA-00073-0000

20L4-O2-L7

2020-o8-3L
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Hat anyag

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

11- Brodifakum

PelGar lnternational Ltd

Unit 13, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.1. Biocid termék sszetételére vonatkoz min ség! és mennyiségl informáci

Triviális név !UPAC-név Funkci CAS-szám EK_szám Tartalom (7o)

BrodiÍakum
3-[3-(4'-bromobiphenyl-
4-yl)-L,2,3,4-tetrahydro - Hat anyag 56073-l-0-0 259-980-5
1--napthyll-4-

2.2. Az el állítás típusa

RB - Csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óv! ntézkedésre vonatkoz
mondatok

Gyermekekt l elzárva tartand .

Használat el tt olvassa el a címkén kozolt informáci kat.

Szembe, b rre vagy ruhára nem kerÜlhet.

A termék használata k zben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutását.

lenvelÉs EsrtÉru:nzonnal forduljon ToXlKolÓctnt xÖzporurHoz.

ZárI edényben tárolan d .

0.005
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Elzárvatároland .

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megfelel en'

4. Engedélyezett fel használás(ok)

4.L A felhasználás leírása

FethasznáIás 1 - Lakossági felhasználás

Terméktípus

Az engedéIyezett fel használás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
CéIorganizmus(ok) (beleértve a
fejl dési szakaszt is)

Fe!használási terÜlet

Az alkalm azás m dja(!)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

14' terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev ellenivédekezésre hasznáIt szerek)

Egér- és patkányirtás ra, zárttérben és az ép letek kornyékén lakossági ÍelhasználÓk
szamara.

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

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

Rattus norvegicus-Fiatal egyedekIPl. rágcsál k-vándorpatkány

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

Egyéb

Csalétek alkalmazása -

Kihelyezhet mérgezett csalétek'

Alkalmazási d zis egerek irtásakor:

. kismérték ártalom esetén: 5 méterenként 1'-2 tasak (1-0-20 gramm rágcsál irt

csalétek),

. nagymértékrj ártalom esetén: 2 méterenkéntL-2 tasak (1-0-20 gramm rágcsál irt

csalétek).
Alkalmazási d zis patkányok irtásakor:

. kismértékí ártalom esetén: 10 méterenként 1-6 tasak (10-60 gramm rágcsáloirt

csalétek)'

. nagymértékrj ártalom esetén: 5 méterenként ].-6 tasak (10-60 gramm rágcsál irt

csalétek).

Az egéretet doboz alkalmazása:

. kismérték ártalom esetén: 2 méterenként ]- doboz,

. nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként 1 doboz'

i\*
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A patkányetet láda alkalmazása:

. kismérték ártalom esetén: 2 méterenként 1doboz,

. nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként 1 doboz.

Felhasznál i kcir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

4.L.L Felhasználásra Vonatkoz specifikus el írások

Lakossági (nem Íoglal k ozásszer )

10, illetve 15 grammos tasakok

. m anyag zacsk ban, papírdobozba helyezve: ]-00-500 grammos ossztomeggel

. mrlíanyag zacsk ban: 100-500 grammos Össztomeggel

. nátronpapír zacsk ban: 500 grammos ossztomeggel

. m anyag vodÖrben: 200-500 grammos ossztomeggel

. papírdobozban: 500 grammos ssztomeggel

. mrjanyaggal bélelt papírdobozban: 500 grammos ossztomeggel
- m anyag egéretet dobozban, címkeÍelirattal ellátott papírdobozba helyezve: 10'

L5, 20,30 és 40 grammos Összt meggel
. mríanyag patkányetet ]ádában, címkefelirattal ellátott papírdobozba helyezve: 195

és 200 grammos ossztomeggel
. perforáci val ellátott papír egéretet dobozb an: 20,30 és 40 grammos

ossztomeggel
. blisztercsomagolásban, papírdobozbahelyezve: 40, B0 és 200 grammos

ossztomeggel

. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -

e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékíí egérártalom Íelszámolására).
. A készítm ényt zátt térben és az épÜletek kornyékén olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el Íordulása

észlelhet .

. A rágcsálÓk jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (Íészkek, lyukak, vonulási utak, rtilék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l

kÖvetkeztethetÜnk' A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd
a kezelést ennek ismeretében végezzuk'

. A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el'

. A rágcsál etet szerelvényt Íelnyitás nélkÜl, a megfigyelt rágcsál aktivitás kozvetlen kozelében, els sorban a Íalak mentén, a
szekrények alatt és a brjtorok mogott helyezzuk el'

. ÜgyeljÜnk arra, hogy a szerelvényt gyeÍmekek és nem célszervezet állatok (egyéb vadon él állatok' illewe házi- és
haszonállatok) által hozzá nem férhet , es t l védett helyre tegyÜk.

. Lehet ség szerint gondoskodjunk az ete állomások stabil rogzítésér l'
Az egéretet doboz alkalmazása:
kismérték ártalom esetén: 2 méterenként ]- doboz,
nagymértékrj ártalom esetén: 5 méterenként ]. doboz'
A oatkánvetet láda alkalmazása:
kismértékrí ártalom esetén: 2 méterenként 1- doboz'
nagymértékri ártalom esetén: 5 méterenként 1 doboz'

. Az etet helyeket els két hét során 3-4 naponként ellen rizztik, a kiÜrÜlt rágcsáloetet dobozokat cseréljÜk le. Az ellen rzést
kovet en hetente ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig Íolytassuk, amíg a rágcsálok teljesen el nem t nnek.

. Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tÖbb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljÜk.

. Amennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezztik át az irt szert máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 4-1-0 nappal várhat '

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

. A rágcsáloártalom a kezelés hatására általában 2-6 hét alatt megszrjnik. Amennyiben a rágcsál ártalom 4 hét alatt sem
csÖkken érzékelhet en, Íorduljunk kártev irt szakemberhez.

. A kezelés után' de legkéscíbb 6 hét mulva, az etet állomásokat gy jtstjk ossze, az esetlegesen kisz r dott irtÓszert takarítsuk
fel.
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szoveg:

. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtlk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer alkalmazása nélktil nem oldhat -

e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték egérártalom Íelszámolására)'
. A készítménytzárttérben és az éptiletek kornyékén olyan helyeken alkalmazzuk, aholegerek vagy patkányok el fordulása

észlelhet .

. A rágcsálok jelentétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek' lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb') vagy a rágásuk okozta károkb l

kovetkeztethettjnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljuk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd
a kezelést ennek ismeretében végezztik'

. Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott teruleten a csalétek hatoanyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye
Íennáll-e'

. A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el'

. Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a butorok mogÖtt alakítsunk ki un. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k
elhullásukhoz elegend mennyiségtj irt szert tudnak Íogyasztani'

. Els sorban a Íalak mentén, a szekrények alatt, a b torok mogott alakítsunk ki n. etet helyeket, amelyekb l a rágcsálÓk
elhullásukhoz elegend mennyiségti irt szert tudnak Íogyasztani.

. Lehet ség szerint használjunk olyan m anyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valalmint a ne
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez'

- Ennek hiányában a tasakokat _ felnyitás nélktjl - rakjuk papír vagy mrlíanyag tálcákra, majd ezeket a Íalak mentén helyezzÜk ki,
végÜl borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet Vagy más alkalmas Íed lapot tlgy, hogy a rágcsál k a fed lapot megkozelíthessék, de
ahhoz illetéktelen szemétyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenekhozzá. A tasakokat dr t segítségével
rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.

. Az irtoszert védji.tk a kozvetlen vízt l, es t l és az id járás viszontagságait l.

A Glodacid Plus rágcsál irt pép alkalmazási d zisa egerek irtásakor:
kismértéktj ártalom esetén: 5 méterenként 1-2 tasak (10-20 gramm pép),
nagymérték ártalom esetén:2 méterenkéntI-2 tasak (L0-20 gramm pép).

kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 1-6 tasak (10-60 gramm pép),
nagymértéktji ártalom esetén: 5 méterenként ]--6 tasak (10-60 gramm pép).

. Az etet helyeket els két hét során 3-4 naponként ellen rizzÜk, a kitjrrjlt rágcsál etet dobozokat cseréljtik le. Az ellen rzést ez
kÖvet en hetente ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig Íolytassuk, amíg a rágcsál k teljesen el nem tt]ínnek.

. Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetŐhelyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljtjk.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen Vannak, helyezzuk áÍ az irt szer1 máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 4-1-0 nappal várhatÓ.

. A csa!étket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

. A rágcsál ártalom a kezelés hatására általában 2-6 hét alatt megszrjnik. Amennyiben a rágcsál ártalom 4 hét alatt sem
csokken érzékelhet en, forduljunk kártev irt szakemberhez.

. A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az eIet állomásokat gytjjtsuk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk

4.L.2 Fel használásra Vonatkoz specifi kus kockázatcs kkent i ntézked ések

4.L.3 A felhasználás során val színíísíthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célzo vintézkedések

4.L.4 A Íelhasználásto! ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkoz el írások

A kÖzegészSégÜgyi VeSZély éS a
távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálokat. Az elhullott rágcsál tetemét véd keszty ben, kiÍordított m anyag zacsk
segítségével kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsomozva lezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet
hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik'
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4.l.5 A felhasználást l ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

5. Meta sPc felhasználására vonatkoz álta!ános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

5.3. Várhato kcizvetlen vagy kcizvetett hatások részletes leírása' az els segélyny jtási
e! írások és a kcirnyezetvédelmi vintézkedések

KizárÓlao rá0csálÓirtásra és csak a
A rágcsálÓirtÓ szer keser ízanyagot tartalmaz, amely megakadályozza a készítmény véletlen emberi Íogyasztását'
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, hazi- és haszonállatok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem
férhetnek hozzá. Az irt szer kihelyezésekor használjon véd kesztyrjt. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés
után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni'
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon Íel.
Élelmiszert l, italt l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhetŐ , száraz, hrjvos
helyen, eredeti csomagolásban tároland .

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 legyengÜlt patkányt, egeret elfogyasztja.

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt él vízbe'
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Eseilé-ges mérgezés Vagy annak gyan ja esetén azonnal orvoshoz kell Íordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
LenyeIés esetén:

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

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.

. A szájtireget Öblítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rrejutáskor:

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

. A b rt b szappanos vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:

. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.

. 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 rágcsál irt szer lenyelését kovet en csokkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet'
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tlineteket (pl' orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet,
hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésti vagy tobb haematoma, hirtelen Íellép , szokatlan viscerális Íájdalom) észleli, adjon K1-
vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a protrombin id t
(lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszorí
megismétlésére is sztlkség lehet.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozo el írások

5.5. A termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ldeje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, Íényt l védett, száraz, htjvos helyen tárolva, a gyártást l számítva 2 évig használhat Íel' (A gyártás
idejét az egyedi csomagolásokon fel kelltuntetni|)

6. Egyéb informáci k

A kezelés utan az etetonelyeket szijntessÜk meg. GyÚJtsÜk Össze a megmaradt irtÓszert, valamint a rágcsálÓirtÓ szerelvényeket
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer feltakarításár l. Az eredeti céljárafel nem használhat ,

hulladékká vált itt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.
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A címkeÍeli rat tarta!mazza:
Glodacid Plus rágcsál irt pép
lll' Íorgalmazási kategÓriájti, szabadÍorgalm irt szer
Formuláci : Felhasználásra kész, 10, illetve 1-5 grammos Íilterpapír tasakokba kiszerelt rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,0057o brodiÍakum
Engedélyes: Unichem d.o.o.
oTH en gedélyszám : HU-20L4-MA_I4_00073-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 3', 4.1'. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész),5.2., 5'3.'
5.4., 5.5. pontok

Továbbá, a 10 és ]-5 gramm pépet tartalmaz Íilterpapír tasakokon feltuntetend az alábbi szoveg:
Glodacid Plus rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Ellenszere: Kl-vitamin.

Továbbá, a kartonpapír vagy m anyag rágcsál etet dobozokon felttjntetend az alábbi szoveg:
Glodacid Plus rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,0057o brodiÍakum
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ffi (Szlovén Koztársaság)

iorgá^azr.a: Unichem G9i1ÍT: 
^ ^ ' ^A^-n ^lám: HU-20]-a-uA:!too@
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