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Ad m i n isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedeImi nevei

írország Vertox Pasta Bait

Magyarország Vertox rágcsál irt pép (lakossági felhasznál k részére)

Magyarország Rodent Kill Pro rágcsálÓirtÓ pép (foglalkozásszer felhasznál k részére)

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és c

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

A z en ged éll1 léiáratának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt ial gy árt i

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

L.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i

PelGar lnternational Limited

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

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

me

Név PelGar lnternational Limited

Cím Unit ]-3 Newman Lane GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

HU-0013346-0000

HU-201-6-SP-14-00145-0000 ; HU-2016-SP-14-001-46-0000

2014-03-06

2020-o8-3r
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Hat anyag

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

1-1- Brodifakum

PelGar lnternational Limited

Unit 13 Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton Egyesult Királyság

Prazska 54 28o 02 Kolin Csehország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék <isszetéteIére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informácio

Triviális név lUPAC-név Funkci CAS-szám EK-szám Tartalom (o/o)

Brodifakum
3- [3-(4'-bromobiphenyl-
4-yl)-1.,2,3,4-tetrahydro - Hat anyag 56073-10-0 259-980-5 0.005
1--napthyll-4-
hydroxycoumarin

2.2. Az eI állítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Flgyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkoz
mondatok

Gyermekekt l elzárvatartand .

Használat el tt olvassa el a címkén kozolt inÍormáci kat.

Szembe, b rre vagy ruhára nem kerÜlhet.

A termék használata kozben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását'

Véd keszty hasz nálata kotelez .

LENYELÉS ESETEN:Azonnal Íorduljon ToXlKoLÓGlAl KÖZPoNTHoZ.
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4. Engedélyezett feIhasználás(ok)

4.L A felhasználás leírása

Felhasználás 1_ Vertox rágcsáloirto pép (lakossági felhasználok részére)

Zárt edényben tárolandÓ.

Elzárva tároland .

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megÍelel en..

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

Egér- patkányirtásra, zárt térben és az épÜletek kornyékén lakossági Íelhasznál k
számára.

R attus norvegicus-Fiatal egyedekI Pl. rágcsál k-vándorpatkány

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

Mus musculus-Fiatal egyedek|Pl' rágcsálÓk-házi egér

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

Beltéri

Csalétek alkalmazása

--1_00-
Alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

- kismértékr1j ártalomnál: 5 méterenként 10-20 gramm pép,

- nagymértékr1í ártalomnál 2 méterenként Io-20 gramm pép.
Alkalmazási d zisa patkányok irtásakor;

- kismérték ártalomnál: 10 méterenként 10-60 gramm pép,

- nagymértékLÍ ártalomnál: 5 méterenként L0-60 gramm pép.

Tasak _ Papír, karton _ 1-0g

Tasak - Papír, karton - 15g

Tasak - Papír, karton - 20g

Tasak - Papír, karton - 25g

Tasak - Papír, karton - 30g

Terméktípus

Az engedélyezett feIhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Cé!organ izmus(ok) (beleértve
Íej! dési szakaszt is)

Felhaszná!ási ter Iet

Az alkalmazás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasznál i ktir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Lakossági (nem foglalkozásszertÍ)
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Tasak - Papír, karton - 40g

Tasak - Papír, karton - 50g

Tasak - Papír, karton - 609

ZacskÓ lZsák- Mtlíanyag: oszetett: - J-00g

Zacsko lZsák - M anyag: oszetett: - 2009

Zacsk lZsák - Mt1íanyag: oszetett: - 4009

4.L.L Fel haszná!ás ra Vonatkoz s pecifi kus el írások

4.L.2 FelhasznáIásra Vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

o A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhatÓ-e
meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték egérártalom felszámolására).
o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol patkányok vagy egerek el Íordulása észlelhet '

o A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, r]rÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l

kcjvetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd
a kezelést ennek ismeretében végezzuk'
o A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el.
o A rágcsálÓirtÓ pépet tartalmaz tasakok papírborítását ne nyissuk fel!
o Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok mÖgott alakítsunk ki r]n. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k

elhullásukhoz elegend mennyiségtj irt szeft tudnak fogyasztani.
o Lehet ség szerint használjunk olyan m anyag rágcsálÓetet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi_ és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez. A pépet
tartalmaz tasakokat rogzítsÜk az etet dobozban/ládában találhato rrid vagy tÜske segítségével. Lehet ség szerint a dobozt/ládát is
rÖgzítsuk, pl. a padozathoz.
o Ennek hiányában a tasakokat - felnyitás nélkÜl - rakjuk papír vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a Íalak mentén helyezzÜk ki,

végÜl borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot rigy, hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de
ahhoz illetéktelen személyek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenekhozzá' A tasakokat, drÓt segítségével, lehet ség
szerint r'ogzítsÜk is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.
o Az irt szert védjÜk a k zvetlen vizt l, es t l és az id járás viszontagságait l'
o Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizzÜk, a Íogyást p toljuk, a megromlott csalétket cseréljuk le. Az
ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig Íolytassuk, amíg a rágcsálÓk aktivitása teljesen meg
nem szrinik.
o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tÖbb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne nÖveljÜk.
o Amennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezztik át az irt szert máshova'
o A véralvadásgátl hatÓanyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 3-5 nappal várhato.
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o A rágcsál ártalom a kezelés hatására általában 2-6 hét alatt megsz nik. Amennyiben a rágcsál ártalom 4 hét alatt sem csokken
érzéke| het en, Íordu ljunk kártev i rt szakemberhez.
o A kezelés után, de legkés bb 6 hét mrjlva, az etet állomásokat gyrjjtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások hetyét rigy kell kijelolní, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszeruezet 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 legyengÜlt patkányt, egeret elfogyasztja.
Munka kÖzben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg' szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
BesZennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmányt l elkÜlÖnítve, gyermek és nem célszervezet állatok álÍal hozzá nem férhet , száraz, h vos helyen,
eredeti csomagolásban tároland .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
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4.L.3 A Íelhasználás során valoszíníísíthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célzo ovintézkedések

4.L.4 A Íelhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozo e| írások

4.L.5 A felhasználást l ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási ÍeltéteIek melIett

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 _ Rodent Kill Pro rágcsál irto pép (Íoglalkozásszer felhasznál k részére)

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Cél organizm us(ok) (be!eértve
Íej! dési szakaszt is)

Fel használási tertilet
Egyéb

Csalétek alkalmazása
Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága Alkalmazási dÓzisa egerek irtásakor:

- kismértéktj ártalomnál: 5 méterenként 10-20 gramm pép,

A kÖzegészségÜgyiVeszély és a másodlagos mérgez , az ellen rzésekkel párhuzamosan el kell
távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat.
Az elhullott rágcsál tetemét véd kesztyt]Íben, kiÍordított mrlÍanyag zacsko segítségével kell osszeszedni, majd egy további zac
beletenni és osszecsom zvalezárni' A dupla zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktárolÓ edénybe kell helyezni;további kezelése
kommunális hulladékként torténik'
A kezelés után az etet helyeket szuntessÜk meg' GyíÍjtstik ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsál irt szerelvényeket és
csalétekállomásokat' Gondoskodjunk az esetlegesen kiszÓr dott irt szer feltakarításár l'
Az eredeti céljára Íel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev
helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni'

14' terméktípus - Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

csatornahálozatban'
Fog lal kozássz errjí Íe l has znál k számár a.

Rattus norvegicus-Fiatal egyedek| Pl. rágcsál k_vándorpatkány

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

M us muscul us-Fiatal egyedek| Pl. rágcsál k-h ázi egér

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-házi egér
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- nagymértékr1í ártalomnál: 2 méterenként 10-20 gramm pép'
Alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

- kismértékí ártalomnál: ]-O méterenként 1_0-60 gramm pép'

- nagymértékrj ártalomnál: 5 méterenként 10-60 gramm pép'

- a csatornahál zatban: etet helyenként 20-200 gramm pép.

FeIhasználoi kcir

Csomago!ási méretek és
csomagoloanyagok

4.2.L Fel hasznáIásra vo natkoz speciÍi kus el írások

FoglalkozásszeríÍ felhasznál

Szakképzett felhasz nál

Tasak - Papír, karton - 1-0g

Tasak - Papír, karton - 15g

Tasak _ Papír, karton - 20g

Tasak - Papír, karton - 25g

Tasak - Papír, karton - 30g

Tasak - Papír, karton - 40g

Tasak - Papír' karton - 50g

Tasak - Papír, karton - 609

Zacsk lZsák - M íanyag: oszetett: - 1009

Zacsko lZsák - Mrlíanyag: oszetett: - 2009

Zacsk lZsák - MtlÍanyag: szetett: - 4009

Zacsk lZsák - Ml:íanyag: oszetett: - 4009

VodÖr - M anyag: Öszetett: - 5kg

ZacskÓ lZsák- M anyag: oszetett: - 1-0kg

Zacsk lZsák - M anyag: ÖSzetett: - 20kg

o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol r

o A nyomok vagy láthatÓ károkozások alapján becstlljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek
ismeretében végezzÜk'
o Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott teruleten a csalétek hat anyaga (brodiÍakum) elleni rezisztencia veszélye
fennáll-e.
o A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
o A rágcsálÓirt pépet tartalmaz tasakok papírborítását ne nyissuk felI
o A rágcsál irt pépet tartalmaz tasakokat az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek és patkányok által látoga
helyekre, azok vonulási titjaira Illetve feltételezett brlv helyÜk kÖzelébe.
o A csatornahál zat tisztít aknáiban végzett patkányirtáskor léclábakon áll csatornaládát kell használni, amelyben a csalétket a
legmagasabb vízállás szintje folÖtt kell elhelyezni.
o Gondoskodjunk az etet állomások stabil rÖgzítésér l.
o A rágcsál irtÓ szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 38/2003. (Vll. 7.) ESzCSM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8' számÚ
mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.
o Az etet helyeket kezdetben naponta' utána hetente egyszer ellen rizzÚk és az elÍogyasztott csalétket pÓtoliut<' A megromlott Vagy
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. Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet helyet, de az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét ne nÖveljÜk.
o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máShova.
o A véralvadásgátlÓ hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 3-5 nappal várhat '
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o lndokolatlanul ne használjuk a csalétket Íolyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPc) egyidej bevezetésével osszekotni.
o A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsálÓmentesség érhet el. Amennyiben a rágcsál k
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat ' a jelenség okát fel kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kelltenni'
o A kezelés után az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

4.2.2 Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.2.3 A felhasználás során valoszíníÍsíthet kcizvetlen Vagy k<izvetett hatások részletei, az
els segély_nyujtási el írások és a ktirnyezet védelmét cé!z ovintézkedések

Kiz a és csak a használati utasÍtás szerint alkalmazhatÓ!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét tigy 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 ragadozÓ és/vagy dogev állat
mérgez dhet, ha a rágcsál irtÓ szert l elpusztult vagy legyengÜlt patkányt, egeret elÍogyasztja.
Az irtoszer kihelyezésekor használjon véd keszty t' Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg,
szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhet , száraz, hrjvos helyen,
eredeti csomagolásban tároland '

Ne juttassa a készítményl él vízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszeríÍ felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.
A rágcsál irt szer keserti ízanyagot tartalmaz' amely megakadályozzaa készítmény véletlen emberi Íogyasztását'

4.2.4 A felhasználást i frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatianítására
Vonatkoz el írások

4.2.5 A felhasználástol ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feItételek melIett

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l' A foglalkozásszer Íelhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a9Bl200L' (Vl. 15') Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.
A kezelés után az etet helyeket szÜntesstik meg. GytijtsÜk ossze a megmaradt irtÓszert, valamint a rágcsál irt szerelvényeket és
csalétekállomásokat' Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer feltakarításár l.

Az eredeti céljára Íel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev

5. Meta sPc felhasználására Vonatkoz

5. 1. Has ználati utas ításo k

álta!ános iránym utatások
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Lásd : Fel hasz nálásra vonatkozÓ specifi kus használati utasítás.

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

Lásd: Felhasználásra vonatkozÓ speciÍikus kockázatcsokkent intézkedések.

5.3. Várhat k zvetlen Vagy kcizvetett hatások részIetes leírása| az els segélynyujtási
el írások és a k rnyezetvédelmi ovintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások

Lásd: az engedélyezett felhasználásoknál.

5.5. A termék táro!ási feltételei és eltarthat sági ldeje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l védett, száraz, hrívÖs helyen tárolva, a gyártástÓl számítva 2 évig használhato Íel. (A gyártás
idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tuntetni!)

6. Egyéb informáci k

EsetlegeS mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnal orvos i és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal Íorduljon 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 jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
o Ha a szemben kontaKlencse Van, azt távolítsa el.
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttjl b vízzel, vatosan oblítse ki.
. Panasz jelentkezésekor forduljon 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 kozÖtt 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 expozíciÓt kÖvet 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 tobbszori
megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: K].-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi modszerrel ellen rizni szLikséges.)

oEK szakvélemény száma:
77ILl32l20L4. DDo' (Vertox rágcsál irt pép (lakossági felhasználÓk részére))
77L1'l33l20L4. DDo. (Rodent Kill Pro rágcsál irt pép (foglalkozásszerŰ felhasznál k részére))

A lakossági felhasznál knak szánt Vertox rágcsál irt pép címkefelirata tartalmazza:
Vertox rágcsál irt pép
Hatoanyaga: 0,0050/o brodifakum
Engedélyes és gyárt : PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH engedélyszám: HU-2016-SP-].4-00145-0000
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100,
5.3.,

200
5.5, pontok

A foglalkozásszeríj felhasznál knak szánt Rodent Kill Pro rágcsál irt pép címkefelirata tartalmazza:
Rodent Kill Pro rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Engedélyes és gyárt : PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH en ged ély szám: H U- 20 1- 6-S P- ]-4-00]-46-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás ÍÜggvényében:
]-oo' 2oo és 4OO g-os, valamint 5, 10 és 20 kg-os kiszereléseken: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz

3 4L 4L2 4L4
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