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Ad m i n isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

olaszország AcTlBLocK-BRoD

Gorogország MURlBRoM BRODlFAcoUM BLocK

Magyarország MURlBRoM BRoDlFAKUM nÁccsnlÓtRrÓ atoxr

Lengyelország MURlBROM BRODlFACOUM BLocK

Portugália MURlBROM BRoDlFAcoUM Bloco

EgyesÜlt Királyság MURlBROM BRoDlFAcoUM BLocK

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és c

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

Az engedély léjáratának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártoj algy ártoi

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

QuÍvtcn DE MUNGUín s' R'

Derio Bidea, 5148100 Munguía (Vizcaya) Spanyolország

Derio Bidea' 5148100 Munguía (Vizcaya) Spanyolország

tme

Név QUtMtCA DE MUNGUIA S.A.

Cím DERlo BlDEA 5]- 48].00 MUNGUlA Spanyolország

HU-001_3737-0000

H U-201_6-MA-14-00155-0000

20L4-O2-O5
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L.4. A hat anyag(ok) gyárt ialgyártoi

Hatoanyag

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

11- BrodiÍakum

Activa S.r.l./ Dr. Tezza S.r.l.

Via Feltres, 32 2oI32 Milano olaszország

Via Tre Ponti,22 37050 S' Maria di Zevio (VR) olaszország

2. A termék cisszetétele és a formu!áci típusa

2.1. Biocid termék cisszetételére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informáciÓ

Triviális név lUPAC-név Funkci CAS_szám EK-szám Tartalom (%)

BrodiÍakum
3-[3-(4'-bromobiphenyl-
4-yl)-L,2,3,4-tetrahydro - Hatoanyag
1--napthyll-4-
hvdroxvcorrmarin

s6073-r_0-0 259-980-5

2.2. Az e! ál!ítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figye!meztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézked ésre vonatkozo
mondatok

Gyermekekt l elzárva tartando.

Használat el tt olvassa el a címkén kÖzÖlt informáciokat'

A termék használata kozben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

Véd keszty hasz nálata kotelez .

LENYELÉS ESETÉN:Azonnal Íorduljon ToXlKoLÓGlAl KÖZPoNTHoZ.
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A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írások szerint'

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.L A Íe!használás leírása

Felhasználás 1 - Foglalkozásszer felhasználás

Terméktípus

Az engedéIyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
célorganizmus(ok) (beleértve
Íejl dési szakaszt is)

Fel használási teri'ilet

Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Fe!használoi k<ir

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

]-4. terméktípus - Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítménytzárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
e gerek vagy patkányok el fordul ása észlelhet .

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl' rágcsálok)-Házi egér

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

RattuS norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsál k)-Vándorpatkány

Rattus norvegicus-Fiatal e gyedekI Pl. rágcsál k-Vándorpatkány

Rattus rattus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl' rágcsálok)-Hazi patkány

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

Beltéri

Kihelyezhet mérgezett csalétek -

egerek irtásakor: rágcsál etet dobozban 100 négyzetméterenként 2 darab (40 gramm)
blokk patkányok irtásakor: rágcsál etet dobozban 100 négyzetméterenként 3-5 darab
(60-100 gramm) blokk - 100 -

Doboz, Papír, karton , 1 kilogramm
Doboz, Papír, karton ' 3 kilogramm
Doboz, Papír, karton , 5 kilogramm
Doboz, Papír, karton , 10 kilogramm
Doboz, Papír' karton , 20 kilogramm
Doboz, Papír, karton , 25 kilogramm

20 grammos blokkok: mrianyag zsákban kartondobozba helyezve

Szakképzett Íelh asznál
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alapján becsÜljuk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok' ma.|d a kezelest ennek
ismeretében végezzuk.
Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye
fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése érdekében javasolt a krilonboz hatoanyag készítmények Íelváltva tortén
alkalmazása.
A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
A rágcsál irt blokkot az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok
vonulási ritjaira illetve Íeltételezett buvohelyÜk kÖzelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésércíl.
A rágcsáloirt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 38l2oo3' (Vll. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet B. szám
mellékletének megÍelel en - feltín jelzéssel kell ellátni és azokon Íel kell tuntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámát.
Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizztik, a kir]rtjlt rágcsál irto dobozokat cseréljtik le' Az ellen rzéstezt
kovet en hetente ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig Íolytassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.
Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tÖbb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett dobozok
mennyiségét viszont ne noveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlent]l maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzuk ál az irtoszert máshova.
A véralvadásgátl hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a Íogyasztás után 4-5 nappal várhato'
lndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPc) egyidej bevezetésével osszek tni.
A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsálÓmentesség érhet el. Amennyiben a rágcsál k
ártalma ezt ktivet en is tapasztalhat , a jelenség okát Íel kell deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell tenni.
A kezelés után az etet állomásokat gyrijtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk Íel.

4.L.L FeI használásra vonatkozo s pecif i ku s e l íráso k

4.L.2 Fel hasz ná!ásra Vonatkozo specif i ku s kockázatcs kke nt i ntézkedések

4.L.3 A felhasználás során valoszín síthet k zvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
eIs segély-nyrijtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz vintézkedések

4.L.4 A felhasználást l Ítigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkoz el írások

A kozegészségugyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításárol. A Íoglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 225l2oL5' (Vlll'7.) Korm' rendelet el írásai szerint kÖtelesek gondoskodni.

4.L.5 A felhasználást l ÍÜgg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
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4.2 A felhasznáIás leírása

Felhaszn álás 2 - Lakossági felhaszná!ás

Terméktípus

Az engedéIyezett fel használás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
CéI organ izmus(ok) (beleértve
Íejl dési szakaszt is)

Fel használási tert'ilet

Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás méftéke és
gyakorisága

14. terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítménytzárt térben és az épÜletek ktirnyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet '

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

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

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

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

RattuS rattus-lvarérett egyedek|Rovarok' eml sok (pl. rágcsál k)-Házi patkány

R attu s rattu s- F i atal egyedek| Pl. rágcsálÓk -H ázi patkány

Beltéri

Kihelyezhet mérgezett csalétek -

egerek irtásakor: rágcsál etet dobozban L00 négyzetméterenként 2 darab (40 gramm)
blokk patkányok irtásakor: rágcsál etet dobozban ]-00 négyzetméterenként 3-5 darab
(60-l-00 gramm) blokk - l-00 -

Felhasználoi kcir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Lakossági (nem Íoglalkozásszer )

Doboz, Papír, karton , 40 gramm
Doboz, Papír, karton , 60 gramm
Doboz, Papír, karton , L00 gramm
Doboz, Papír, karton , ].60 gramm
Doboz, Papír, karton , 200 gramm
Doboz, Papír, karton , 260 gramm
Doboz, Papír, karton , 500 gramm

A 20 grammos blokkok: m anyag zsákban kartondobozba helyezve
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4.2.L Fel hasz nálásra vo natkoz s pecif i kus el írások

4.2.2 Fel h asz nál ásra vo natkoz s pec if i ku s koc kázatcs kke nt intézked é se k

B rrel val érintkezés kerÜlend (lehet ség szerint viseljen véd keszty t).

4.2.3 A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási e! írások és a kornyezet védelmét célzo vintézkedések

Zett csalétek kihelvezése a tapasztalt r er alkalmazása nélkÜl nem oldh

meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték egérártalom felszámolására).
A ráqcsál k ielenlétére jellegzetes nyomaikb l (Íészkek, lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l

kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthato károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd
a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.
VegyÜk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épÜletekben is jelen vannak, a kezelés csak
lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre is kiterjed. A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára
elérhet táplálékÍorr ást távol ítsun k el'
Els sorban a falak mentén' a szekrények alatt, a brjtorok mogott alakítsunk ki rin. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k
elhullásukhoz elegend mennyiségtj irt szert tudnak Íogyasztant'
Lehet ség szerint használjunk olyan m íanyag rágcsálÓetet állomást, amellyel biztosíthato, hogy a gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne Íérhessenek hozzá a csalétekhez.A rágcsáloirt
blokkot rogzítsÜk az etet állomásban találhato rrld vagy tÜske segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil rogzítésér l is.
Ennek hiányában a készítményt rakjuk papír vagy mr"íanyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezztik ki' végÜl borítsunk rájuk
egy-egy tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot rigy, hogy a rágcsálok a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen
személyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne Íérhessenekhozzá. A rágcsál irt blokkot dr t segítségével
rogzíthetjÜk is, hogy azt a rágcsál k ne hurcolják el'
Az etet helyekre írjuk rá: ,,Vigyázat! Rágcsál irt szert tartalmaz!''
Az etet helyeket elscj alkalommal 3 nap mrilva ellencÍrizzÜk, az elfogyasztott csalétket potoljuk. A szennyezett Vagy penészes
csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzésIezt kovet en 3-4 naponta ismételj k meg. A csalétek kihelyezését addig Íolytassuk, amíg a
rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik'
Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét Viszont ne noveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzuk át az irt szert máshova'
A véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 4-5 nappal várhat .

A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt arágcsál k aktivitása indokolja.
A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l Ítjgg en, 6 hetet vehet igénybe. Amennyiben a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem
csokken, forduljunk kártev irto szakemberhez.
A kezelés után, de leqkés bb 6 hét mulva, az etetcjállomásokat gyrjjtsÜk ossze, az esetlegesen kiszor dott irt szert takarítsuk Íel.

4.2.4 A felhasználástol Í gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkozo el írások

4.2.5 A felhasználástol fi'igg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsálok eltávolításárol. Az elhullott rágcsálÓ tetemét véd keszty ben, kiÍordított míanyag zacsko
segítségével kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsomozvalezárni' A dupla zacskoban lev tetemet z
hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.
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5. Meta sPc felhasználására vonatkozo általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Lásd a lakossági és foglalkoz ásszer Íelhasznál kra Vonatkoz használati utasítást a 4'L.L' és a 4'2.L. pontban ktilon-kÜlon.

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

5.3. Várhat k zvetlen Vagy k zvetett hatások részletes Ieírása| az els segélynyujtási
el írások és a kcirnyezetvédeImi vintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A kezelés után az etetŐhelveket szÜntessÜk meo. GvtjitsÜk cissze a meomaradt irtÓszert, valamint a ráocsálÓirtÓ szerelvénveket ésszÜntessÜk meg. GytijtsÜk tissze a megmaradt irtÓszert, Valamint a Í

csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz rodott irt szer 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.

5.5. A termék tárolási feItételei és eltarthat sági !deje szokásos tárolási feltéteIek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek elcjl elzárt, Íénytc5l védett, száraz, htjvos, jol szell z helyen tárolva, a gyártást l számí
2 évig használhato Íel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tt]ntetni!)

Kizár lao ráocsálÓirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhatÓ!A
segít megel zni a készítmény véletlen emberi fogyasztását. A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és
haszonállatok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnekhozzá. Munka kÖzben tilos enni, inni vagy
dohányozni. A rágcsál irto szer kesertj ízanyagot tartalmaz, amely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását'
Kihelyezés után meleg, Szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni. 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 ;rt szert l elpusztult vagy legyengÜlt
egeret vagy patkányt elÍogyasztja'Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni! Beszennyezett, romlott
rágcsál irto szert ne használjon Íel. Biztonsági adatlap foglalkozásszerrlífelhasználok kérésére rendelkezésre ál. Élelmiszert l,
italtol és takarmányt l távol tartando'

Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnakl
Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
.Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására tÖrténhet'
.A szájÜreget oblítse ki vízzel.
.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rre jutáskor:
.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 vizzel, 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 véralvadásgátlo hatoanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsá| irt szer lenyelését kovet en csokkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet. A mérgezés/expozíci és a trinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz t neteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérkÖpés, véres vizelet,
hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésri vagy tobb haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális Íájdalom) észleli, adjon KL-
vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciot kovet 48-72 Óra 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
meQismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K].-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratÓriumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

\_
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6. Egyéb inform áci k

Muribrom brodiÍakum rágcsá! irt blokk
l!l. forgalmazási kateg riái 

' 
szabad forgalm irt szer

Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Engedélytulaidonos és gyárt : QUlMtcA DE MUNGUlA, s'A., Derio Bidea, 5148].oo Munguia (Vizcaya), Spanyolország
oTH engedélyszám: HU-2016-MA-14.00155.0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontiai, a csomagolás fiiggvényében:
Gímkén feItiintetend pontok: lakossági felhasznál k részére 2.2',3.L., 4.2. (kivéve a kiszeretések és csomagol anyagokra
vonatkoz rész),5.2.,5'3., 5.4., .5.S.Íoglalkozásszer felhasznál krészére2.2'' 3.1., 4.1. (kivéve a kiszeretések-és
csomagolianyagokra vonatkoz rész), 5.2., 5. 3., 5.4., 5.5.
oEK szakvélemény száma: DD-EPID/33 2-212016.
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