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Ad m i n i sztratív i nformáci k

L.L. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Klerat rágcsál irtÓ granulátum

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az enged ély léiár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártoja/gyártoi

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

t.4. A hat anyag(ok) gyártoialgyárt i

Syngenta Hellas SA

2nd Km Kirotiki odos 3201-1- Enofyta Viotias GÖrogország

2nd Km Kirotiki odos 32011 Enofyta Viotias GÖrogország

Név Syngenta Kft

Cím Alíz u'2 1-1-1-7 Budapest Magyarország

HU-0004786-0000

HU - 20 L4-MA-00 0 77-0000

20L4-O3-L4
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Hatoanyag

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

]-1- BrodiÍakum

Pentagon Fine Chemicals Ltd

Hale Bank WA8 8NS Widnes EgyesÜlt Királyság

Hale Bank WA8 8NS Widnes Egyestilt Királyság

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.1. Biocid termék sszetételére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informácio

Triviális név IUPAC-név Funkci CAS-szám EK_szám Tartalom (oÁ)

BrodiÍakum Hat anyag 56073-r_0-0 2s9-980-5 0.005

2.2. Az el állítás típusa

RB _ Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkozo
mondatok

Gyermekekt l elzárva tartand .

Használat el tt olvassa el a címkén kozÖlt informáci kat.

Szembe, b rre vagy ruhára nem kerÜlhet.

A termék használata kÖzben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását'

Véd kesztyLj hasz n álat a kotelez '

LENYELES ESETÉN:

Azonnal forduljon ToXlKoLÓGlAl KÖZPoNTHoZ.
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A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemZeti el írásoknak megfelel en.

4. Engedélyezett felhaszná!ás(ok)

4.L A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Foglalkozásszer felhasznál k

Terméktípus

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

Fel használási tertilet

Az alkalmazás modja(i)

A felhaszná!ás mértéke és
gyakorisága

FelhasznáIoi k r

14' terméKípus - Rágcsál irto szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Zárt\érben és az épÜletek kornyékén: egér- és patkányirtásra

RattuS norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl' rágcsál k)-Vándorpatkány

Rattus norvegicus-Fiatal egyedekIPl. rágcsál k-Vándorpatkány

Rattus rattus-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl' rágcsál k)-Házi patkány

Rattus rattus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsál k-Házi patkány

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

Mus musculus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsálok-H ázi egér

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

Mus musculus domesticus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsálÓk-H ázi egér

Beltéri

KÜltéri

Csalétek alkalmazása

létek - 100 -

. 2-5 méterenként 5-25 gramm csalétek'

. 5-10 méterenként 20-50 gramm csalétek.

Szakképzett felh asznál

Foglal kozásszerrí fel hasz nál
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Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

Palac]</Ílakon, Mrianyag: HDPE ' 2'5 kg
Palaclc/Ílakon, M anyag: HDPE ' 5 kg
Palacl</flakon, M anyag: HDPE , 10 kg

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

4.L.2 Fe I h asz náI ás ra vo natkoz s pec if i ku s koc kázatcs kke nt intézked és e k

4.L.3 A felhasználás során val színiÍsíthet kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
els segély-nyrÍjtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz ovintézkedések

4.L.4 A felhaszná!ást l ftigg en a termék és Gsomagolása biztonságos ártaImatlanítására
vonatkoz el írások

o A kész olyan helyeken azzuK, anol r sa észlelhet '
o A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd a kezelést ennek
ismeretében végezzuk.
o Az irtás megkezdése elŐtt mérlegeljtik, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyaga (brodiÍakum) elleni rezisztencia veszélye
Íennáll-e.
o A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékÍorrást távolítsunk el'
o A termék átontésekor használjunk megÍelel (egyszer használatos, min' MSZ EN].49 FFP2,vagy ezzel egyenértékti) légzésvéd t'
o A rágcsál irt granulátumot az erre a célra szolgálo szerelvényben helyezzÜk az egerek és patkányok által látogatott helyekre,
azok vonulási utjaira illetve Íeltételezett btlv helytik kozelébe.
o A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgálo szerelvényeket - a 38/2003. (Vll. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8. számrj
mellékletének megÍelel en _ felt n jelzéssel kell ellátni és azokon Íel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámát.
o Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.
o Az etet helyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellen rizzuk és az elÍogyasztott csalétket pÓtoljuk. A megromlott Vagy
penészes csalétket cseréljÜk ki'
o Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk t bb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljtik.
o Amennyiberi a csalétkek érintetlentll maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezztik át az irtÓszert máShova.
o A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsálÓk elpusztulása a Íogyasztás után 3-10 nappal várhat .

o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálok aktivitása indokolja.
o lndokolatlanul ne használjuk a csalétket Íolyamatos kihelyezéssel' A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPc) egyidej bevezetésével Összekotni.
o A készítmény alkalmazásával, az esetek t bbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsálomentesség érhet el' Amennyiben a rágcsálok
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát Íel kell deríteni és a szrikséges intézkedéseket meg kell tenni.
o A kezelés után az etet állomásokat gytijtstjk Össze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk Íel.
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4.L.5 A felhasználástol fi.igg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási feItételek mellett

5. Meta sPc felhasználására vonatkoz általános iránymutatások

5.].. Használati utasítások

Lásd 4'1']-. pontot

5.2. Kockázatcsci kke nt i ntéz ked ése k

5.3. Várhato k zvetlen vagy k zvetett hatások részletes leírása' az els segélynyujtásl
el írások és a ktirnyezetvédelmi vintézkedések

Kizár lao ráocsálÓirtásra és csak a használati utasÍtás szerint
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni.
Az etet állomások helyét Úgy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek
hozzá.
Az irt szer kihelyezésekor használjon véd keszty t. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg,
sZappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irtÓ szert ne használjon Íel.
Élelmiszert l és takarmánytol elktil nítve, gyermek és nem célszervezet állatok álÍalhozzá nem férhet , száraz, htjvos helyen,
eredeti csomagolásban tároland .

A rágcsál irt pép keser í íz anyagot tartalmaz, amely segít megel zni a készítmény véletlen emberi Íogyasztását.

Tilos a készítményt felcímkézetlen tartályba áthelyezni'
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 elÍogyasztja.
Ne juttassa a készítményt él vízbe'
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Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnal orvoshoz kell Íordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatniI
Lenye!és esetén:

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

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására tÖrténhet.

. A szájureget oblítse 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, ÓVatosan oblítse ki.

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

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsálÓirt szer lenyelését kovet en csokkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet' A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár ttjbb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl' orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés, véresvizelet,
hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésrj vagy tobb haematoma, hirtelen Íellép , szokatlan viscerális fájdalom ) észleli, adjon K 1 -

vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kÖvet 48-72 ra elteltével a protrombin id t

(lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan Kl-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori
megismétlésére is sztlkség lehet'

: K1-vitamin íA kezelés hatásossáoát laborat riumi m dszerrel ellentÍri

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

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

6. Egyéb informáci k

CímkeÍelirat:
Klerat rágcsál irto granulátu m

lll. forgalmazási kateg riáju, szabad forgalm irt szer

Hat anyaga: 0,005% brodiÍakum
Engedélyes: Syngenta Kft.' H-]-117 Budapest, Alíz u' 2'
oTH en gedélyszám : H U -20]-4- M A- L4-0007 7 -0000
valamint az SPC alábbi pontiai: 4,L,L,,5.2., 5.3., 5.4., 5.5.
oEK szakvélemény száma: 77LLlL6I2o14. DDo'

a másodlaoos mérqezések meqel zése érdekében, az elle zamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsálok eltávolításár l' A foglalkozásszer Íelhasznál k az elhullott rágcsálok tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a9\l2ooL' (Vl' ]-5') Korm. rendelet el írásai szerint kÖtelesek gondoskodni.
A kezelés után az etet helyeket sZÜntessÜk meg. Gytijtstlk ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsáloirt szerelvényeket és
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irtoszer feltakarításár l.

Az eredeti céljára fel nem használhato, hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev
helyre _ pl. hulladékudvar - kell leadni.
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