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Adm in isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

írország Vertox ohablok

Magyarország Rodent Kill rágcsál irt blokk

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az engedély léjáratának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártoja/gyárt i

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

t.4. A hat anyag(ok) gyártoialgyárt i

PelGar lnternational Limited

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

Név PelGar lnternational Limited

Cím Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Egyesult Királyság

HU-0012761-0000

H U-20r_5-MA-14-00136-0000
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Hat anyag

A gyárto neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

11- BrodiÍakum

PelGar lnternational Limited

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. A termék cisszetétele és a formulácl típusa

2.1. Biocid termék sszetéteIére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informácio

Triviális név lUPAG-név Funkci CAS-szám EK_szám Tartalom (%)

3-[3-(4'-bromobiphenyl-
BrodiÍakum 4-yl)-1',2,3,4-tetrahydro - Hatoanyag 56073-]-0-0 259-980-5 0.005

1-napthyll-4
hvdroxvcorrmarrn

2.2. Az el állítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkozo mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézked ésre vonatkozo
mondatok

L,2-benzizoti az ol-3(2 H ) -on_t tartal m az. Alle rg i ás reakci Ót válth at ki.

Gyermekekt l elzárva tartand '

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

Véd keszty használata kotelez .

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megfelel en.
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4. Engedélyezett Íel használás(ok)

4.t A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - rágcsáloetet szerelvényt tartalmaz kiszere!ések

Terméktípus

Az engedéIyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
feil dési szakaszt is)

FeI használási tertilet

Az aIkaIm azás modja(i)

A felhasználás méftéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Gsomagolási méretek és
csomagol anyagok

14. terméKípus - Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítménytzárltérben és az éptiletek kÖrnyékén, olyan helyeken alkalmazzuk' ahol
egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet .

Mus musculus-Íiatal és ivarérett egyedek-házi egér

Rattus norvegicus-f iatal és ivarérett egyede k-vándorpatkány

Beltéri

Csalétek alkalmazása

--l-00-
eoerek irtásakor:

. kismértékri ártalom esetén. 5 méterenként 1db egéretet doboz'

. nagymértékrj ártalom esetén: 2 méterenként 1 db egéretet doboz.

patkányok irtásakor:

. kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 1 db patkányetet láda,

. nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként ]- db patkányetet láda.

2,3, vagy 4 db 5 grammos blokk, m anyag egéretet dobozban , ]-0, 15, 20,30,40' 60
vagy 80 gramm

2,3, vagy 4 db 5 grammos blokk mrjanyag egéretet dobozban. Összesen L, 2 vagy 4
db egéretet doboz kartondobozba]bliszter csomagolásba/kartontokba/ míÍanyag
zacsk ba helyezve: 10, 15, 20,30,40, 60 vagy B0 grammos ossztomeggel

1- vagy 2 db L0 grammos blokk, m anyag egéretet dobozban , Lo,20,40 vagy 80
gramm

1 vagy 2 db L0 grammos blokk mrjanyag egéretet dobozban. Összesen L, 2 vagy 4 db
egéretet doboz kartondobozba/bliszter csomagolásba/kartontokba/ m anyag zacskoba
helyezve: L0,20,40 vagy 80 grammos ossztomeggel

L db 20 grammos blokk, mrjanyag egéretet dobozban ,20, 40 vagy 80 gramm

Foglalkozásszer Íelhasznál
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]- db 20 grammos blokk mrjanyag egéretet dobozban. Összesen L, 2 vagy 4 db
egéretet doboz kartondobozba/bliszter csomagolásba/kartontokba/ m anyag zacskoba
helyezve: 20, 40 vagy 80 grammos ossztomeggel

2 vagy 3 db 20 grammos blokk, m anyag patkányetet dobozban , 40, 60, 80, L2o, L60,
180 vagy 24O gramm

2vagy 3 db 20 grammos blokk mrjanyag patkányetet dobozban. osszesen ]-, 2vagy 4
db patkányetet doboz kartondobozba/bliszter csomagolásba/kartontokba/ mííanyag
zacsk ba helyezve: 40, 60, 80, I20,160' 180 vagy 24o grammos ossztÖmeggel

50 grammos blokk, mt1íanyag patkányetet dobozban , 50, 1-00 vagy 20 gramm

50 grammos blokk m anyag patkányetet dobozban' Összesen 1, 2 vagy 4 db
patkányetet doboz kartondobozba/bliszter csomagolásba/kartontokba/ mtlíanyag
zacsk ba helyezve: 50, 100 vagy 200 grammos Össztomeggel

4.L.L Felhasználásra Vonatkozo specifikus el írások

4.L.2 Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A felhasználás során valoszíníÍsíthet k zvetlen Vagy ktizvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási e! írások és a k rnyezet védeImét célz vintézkedések

4.L.4 A Íelhasználástol Írigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkozo el írások

4.L.5 A ÍeIhasználástol f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
táro!ási feltételek mellett

4.2 A felhasználás leírása
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Felhaszn álás 2 _ egyéb, rágcsál etet szerelvényt nem tartalmaz kiszerelések

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fej! dési szakaszt is)

Fel hasznáIási tertilet

Az alkalm azás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

BeltéÍi

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--r_00-
egerek irtásakor:

. kismértékri ártalom esetén: 5 méterenként5-2o gramm rágcsál irtÓ blokk,

. nagymérték ártalom esetén: 2 méterenként 5-20 gramm rágcsál irt blokk.

patkánvok irtásakor:

. kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 1-0-60 gÍamm rágcsál irt blokk,

. nagymértékrj ártalom esetén: 5 méterenként 10-60 gramm rágcsál irt blokk'

patkányok irtásakor csatornarendszerben :

etet helyenként 20-200 gramm rágcsáloirt blokk'

Foglalkozásszerr]í felhasz n ál

5, 10, 20, 28, 50, 60, 100 vagy 200 grammos blokkok, m anyag vodorben , 500 gramm,
l-, l-,5, 2,5, 4,5, 6, 8, l-0, l-5 vagy 20 kilogramm

5, Lo,20,28, 50, 60, ]-oo vagy 200 grammos blokkok omlesztve m anyag vÖdÖrben:

500 gramm, l-, l-,5, 2,5, 4,5, 6, 8, 10, 15 vagy 20 kilogramm ossztomeggel

5, 10, 20, 28, 50, 60, l-OO vagy 200 grammos blokkok, mrianyag zacskoban
kartondobozba helyezve , 1-0 vagy 10 kilogramm

5, 10, 20, 28,50,60, ]-oo vagy 200 grammos blokkok omlesztve, m anyag zacskÓban
kartondobozba helyezve: 10 vagy 20 kilogramm ossztomeggel

5, 10, 20, 28, 50 vagy 60 grammos blokkok, mrianyag rekeszes tálcában,
kartondobozba helyezve , 12 kilogramm

5, Lo,20,28, 50 vagy 60 grammos blokkok m anyag rekeszes tálcában,
kartondobozba helyezve: 12 kilogramm Össztomeggel

]-4' terméKípus - RágcsálÓirto szerek (Kártev ellenivédekezésre használt szerek)

@zépÜletekkrnyékén,olyanhelyekenalkalmazzuk,
egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet . Továbbá csatornarendszerben patkányok
irtására is használhat .

Mus musculus-Íiatal és ivarérett egyedei-házi egér

Rattus norvegicus-Íiatal és ivarérett egyedei-vándorpatkány
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4.2.L Fe!használásra vonatkoz specifikus el írások

A csatornah ál zat es víznyel iben és tisztítoaknáiban, illetve udvari vízosszefoly k aknájában a blokkokat - esetleg dr t

segítségével _ ugy helyezzuk el, hogy az ne érje el avíz szintjét, de ugyanakkor a patkányok konnyen Íogyaszthassanak belcÍle. A
blokkok léclábakon állÓ csatornaládákban is kihelyezhet k.

4.2.2 Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4,2.3 A fe!használás során valoszíníÍsíthet k zvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segéIy_nyuitási e! írások és a ktirnyezet védelmét célz ovintézkedések

4.2.4 A felhasználástol frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártaImatlanítására
Vonatkozo eloírások

4.2.5 A felhasználást l ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
táro!ási feItételek mellett

5. Meta sPc felhasználására Vonatkoz általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások
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A készítményÍzerItérben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzu( ahol egerek Vagy patkányok elÓÍordulása
észlelhet . A nyomok vagy láthatÓ károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a
kezelést ennek ismeretében végezzÜk.
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 kÜlonboz hat anyagri készítmények felváltva tortén
alkalmazása.
A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékÍorrást távolítsunk el.
A rágcsál irt blokkokat az eÍre a célia szolgálÓ szerelvényben helyezzÜk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok
vonulási titjaira illetve Íeltételezett briv helyÜk kozelébe' Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l'
A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgálo szerelvényeket - a 38/2003' (Vll. 7.) ESzCSM-FVM_KvVM egyÜttes rendelet 8. számri
mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és azokon fel 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 rizzuk,
a kiÜrÜlt rágcsál irt dobozokat cseréljuk le. Az ellen rzést ezt k vet en hetente ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig
folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem szrjnik'
Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett dobozok
mennyiségét viszont ne nÖveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak' de a rágcsál k továbbra is jelen vannak' helyezzÜk át az irtoszert máshova.
A véralvadásgátl hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 5-9 nappal várhat .

lndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPc) egyidej bevezetésével Összekotni.
A készítmény alkalmazásával, aZ esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet el. Amennyiben a rágcsál k
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát fel kell deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell tenni.
A kezelés után az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarítsuk Íel'

5.2. Kockázatcscikkent i ntézked ések

5.3. Várhat kcizvetlen vagy k zvetett hatások részletes leírás a, az els segélynyrijtási
el írások és a kcirnyezetvédeImi vintézkedések

5.4. A termék és csomago!ása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozo el írások

Kizárolag rágcsáloirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhato!
A rágcsál irt szer keser ízanyagot tartalmaz, amely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.
Az etet állomások helyét ugy 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 rágcsáloirto szert l elpusztult vagy legyengÜlt egeret Vagy patkányt elfogyasztja.
A b rrel val érintkezés kertjlend . A termék használata kozben használjon megfelel védelmet nyrijt , EU min ségtanrlsítvánnyal
rendelkez véd keszty t. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozniI Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet
kell mosni.
Beszennyezett, Íomlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l, italtol éS takarmányt l elkulÖnítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhet , száraz, hrjvos
helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni! Ne juttassa a készítményt él vízbe'
Kérésre biztonsági adatlap kaphat '

Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja e azonnal orvoshoz kell Íordulni és a címkét az meg kellmutatni!
Lenyelés esetén:
Lenyelés esetén azonnal Íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
A szájÜreget 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, 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, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését kovet en csokkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet.
A mérgezés lexpozíci és a tÜnetek jelentkezése kÖzott akár tÖbb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl. orrvérzcs, ínyvérzés, v rkopés, véres vizelet,
hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésrí Vagy tobb haematoma, hirtelen Íellép 

' szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1--
vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciot kovet 48-72 ra elteltével a protrombin id t
(lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, amérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori
megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: K]--vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi modszerrel ellen rizni szÜkséges.)
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A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosann r\v!vvv14rvvvvt,

kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításárÓl. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 225l2oL5' (Vlll.7.) Korm' rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni'
A kezelés ulán az etet helyeket szÜntessÜk meg. GyrijtsÜk ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsál irtÓ szerelvényeket és
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer feltakarításárÓl. Az eredeti céljára Íel nem használhat ,

hulladékká vált irtoszert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos táro!ási feltételek mel|ett

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek el l elzárt, fényt l védett, száraz, htivos, Íagymentes , j l szell z helyen tárolva, a
gyártást l számítva 2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon Íel kelltuntetni!)

6. Egyéb informáci k

OEK : DD-EPID/3L39-2120L5

A címkefeli rat taÍtalmazza:
Rodent Kill rágcsáloirt blokk
lll. szabadforgalmi kateg riáj irtoszer
Hat anyaga: 0,0057o brodifakum
Engedélyes: PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH engedélyszám: HU-20]-5-MA-14-00136-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás fÜggvényében:

. rágcsál etet szerelvényeket tartalmaz kiszerelések:3., 4'1'. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkozo rész),
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

. minden más kiszerelés: 3., 4'2., (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész),5.1'' 5.2., 5.3', 5.4., 5'5.
pontok

Továbbá a mrianyag rágcsáloeteto dobozokon feltL]ntetend az alábbi szÖveg:
Rodent Kill rágcsáloirt blokk
lll' szabadÍorgalmi kateg riájti irt szer

Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Ellenszere: KL-vitamin
Gyártja: PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH en gedélyszám: H U-20].5-MA-]-4-00]-36-0000
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