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A gyárto címe

Gyártási helyek

L.4. A hat anyag(ok) gyárt ja/gyárt i

Ad m i n isztratív i nformáci k

Colkim S.r.l,

Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia (Bologna) olaszország

Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia (Bologna) olaszország

1'1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország BRoCUM PB paraffinos rágcsál irto blokk

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és cím

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási sz

Az engedélyezés dátuma

Az enged ély léjáratának
dátuma

L.3. A termék gyárt jalgyárt i

e

Név COLKIM S,R.L.

Cím Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia olaszország

HU-0007953-0000

H U-2014-MA-14-00107-0000
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Hat anyag

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

1,1.

Activa S.r.l

Via Feltre, 32 20132 Milano olaszország

Bizalmas adat - Bizalmas adat olaszország

2. A termék cisszetétele és a formulácio típusa

2.L. Biocid termék osszetéte!ére vonatkozo min ségi és mennyiségi informáci

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

BrodiÍakum Hat anyag 56073-10-0 259-980-5 0.005

2.2. Formu lác i típu sa(i)

RB - Csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézked ésre vonatkoz
mondatok

4. En gedélyezett fel használás(ok)

Gyermekekt l elzárva tartand '

KerÜlni kell az anyagnak a kÖrnyezetbe valo kijutását.

LENYELES ESETEN:Azonnal forduljon orvoshoz.

A tartalom ellrelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megfelel en.

20!6-L2-O9 ALKALMAzÁsl eloínÁs



4.a A felhasználás leírása

Felhasználás L - Lakossági felhasználoknak szánt kiszerelések:

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beIeértve a
Íejl dési szakaszt is)

Fel haszná!ási terri let

14' termél(ípus - Rágcsáloirto szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt térben és az épÜletek Íél méteres kÖrzetében, olyan helyekett

alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elcÍÍordulása észlelhet .

MuS musculus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsálok-h ázi egér

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

R attu S n orvegicus-Fi atal e gyedek| P l. rágcsál k-vándorpatkány

RattuS norvegicus_lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-vándorpatkány

R attu s rattus-Fi atal e gyed ek| Pl. rág csálok-házi patkány

RattuS rattuS-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálok)-házi patkány

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--0-
A Brocum PB paraÍÍinos rágcsál irt blokk alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

-kismértékrj 
ártalom esetén: 10 méterenként 40 gramm csalétek (2 db blokk)'

-nagynrérték 
ártalom esetén: 5 méterenként 40 gramm csalétek (2 db blokk).

A Brocum PB parafÍinos rágcsáloirto blokk alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

-kismértéklí 
ártalom esetén: 10 méterenként 100 gramm csalétek (5 db blokk)'

-nagymérték 
ártalom esetén: 5 méterenként 100 gramm csalétek (5 db blokk).

Szakképzett Íelhasználo

20 gramnros paraffinos rágcsáloirt blokkok
40, 60' ]_OO, 160, 2oo,260 és 5O0 gramm ossztomegLí kiszerelésekben

Az alkalmazás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasznál i kor

CsomagoIási méretek és
csomagol anyagok

4'1'.L Fel használás ra Vo natkoz s pecifi kus el írások

2016-12-09
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 .L.L Fel h asz nál ás ra vo natkozo s pecifi ku s el íráso k

4'L.2 Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A felhasználás során valoszín(Ísíthet k zvet!en Vagy kcizvetett hatások részletei, az
eIs segély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelm ét célz ovintézkedések

4.L.4 A Íelhasználást l frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkoz el írások

4.t.5 A Íelhasználástol ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási Íeltételek mellett

oA mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk' hogy a tapasztalt rágc alom irtoszer alkalntazása nélkÜl nent oldhat -e
rrreg hatékonyarr (pl' mechanikus csapda használata kisrlérték egérártalor-rr Íelszárnolására).
cA rágcsálok jelenlétére jellegzetes nyonraikb l (Íészkek' lyukak vonulási utak, ÜrÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkbol
kovetkeztethetÜnk. A nyotltok vagy láthato károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyerr rrlértékbetr szaporodtak el a rágcsálok, majd
a kezelést ennek ismeretében végezzÜk'
oVegyLik számításba, ltogy anlentryibetl a rágcsálok az éril']tett hellyel szomszédos épÜleteklrerl is jelen vannak, a kezelés csak
akkor lesz l-iatásos, ha azokra a terÜletekre is kiteqed.
rA kezelés ntegkezdése el tt lehet ség szerint mitlclen, a rágcsát k szánrára elérhet táplálékÍorrást távolítsunk el'
oEls sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a b torok nrogott alakítsurrk ki un. etet helyeket' anrelyekb l a rágcsál k
elhullásukhoz elegend mennyiségrÍ irtoszert tudnak Íogyasztani.
oLehet ség szerint használjunk olyan ntr.íanyag rágcsáloetet állonrást, anrellyel biztosíthat , hogy a gyernlekek, valatnitrt a nenl
célszervezet állatok (az egyéb vadon élcj állatok' illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csaléteklrez. A blokkokat
rogzítsÜk az etet állontásban találhat rrid vagy tÜSke Segítségével és gondoskodjur-rk az állomás Stabil rogzítésér l is.
oEnnek lriányában a csalétket rakjLrk papír vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a Íalak mentén helyezzÜk ki, végÜl borítsunk rájuk
egy-egy tet cserepet vagy más alka|mas Íed lapot rgy, hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetél(elen
személyek, gyermekek, valamint a nenl célszervezet állatok ne férhesserlekhozzá. A blokkokat dr t segítségével rogzíthetjÜk is,
hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.
oAz etet helyeket els alkalomnlal 3 nap mrilva ellerr rizzÜk, az elÍogyasztott csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy penészes
csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzéstezt kovet en 3-4 naponta ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk' antÍg a
rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.
oHa a kihelyezett csalétek folyantatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét Viszont ne noveljÜk.
oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova.
oA véralvadásgátlo hat ar-ryag késleltetett hatása miatt a rágcsálÓk etpusztulása a Íogyasztás után 3-5 nappal várhat .

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
oA kezelés, a rágcsálok elszaporodásának mértékét l fÜgg en, 2-6 hetet vehet igénybe. Amennyiben a rágcsáloártalom 6 hét alatt
nem csokken, Íorduljunk kártev irto szakemberhez.
oA kezelés után' de legkésc5bb 6 lrét mulva, az etetcjállomásokat gyrijtsÜk ossze, az esetlegesen kiszorodoft irt szert takarítsuk Íel.

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések se ercleKeDen, az zésekkel párhuzamosan
távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálokat. Az elhullott rágcsál tetenlét véd kesztyrjben, kiÍordított m anyag zacsko
segítségével kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecso mozvalezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet z
hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

201,6-12-09 ALKALMAzÁsl elŐÍnÁs



4.2 A fethasznáIás leírása

Fel haszn álás 2 - Fog lal kozásszer fel használoknak szánt ki szere!ések:

Terméktípus

Az en gedélyezett felhasznáIás
pontos leírása, amen nyiben
indokolt
Cél organizmus(ok) (beleértve a
Íejl dési szakaszt is)

Felhasználási terÜlet

Az a!kalmazás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

4.2.L Fel hasz nálásra Vonatkoz s pecifi ku s el íráso k

14. termél(ípus - Rágcsáloirto szerek (Kártev ellenivédekezésre használt szerek)

A készíttnénytzárt térben és az épÜletek fél méteres kÖrzetében, olyan lrelyeketl
alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet .

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

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

RattuS norvegicus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsál k_vándorpatkány

RattuS norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálok)-vándorpatkány

R attu S rattus-Fi atal egyede k| Pl' rág csál ok-házi patkány

Rattus rattuS-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálok)-házi patkány

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--0-
A Brocum PB parafÍinos rágcsálÓirto blokk alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

-kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 40 gramm csalétek (2 db blokk),

-nagymérték 
ártalom esetén: 5 méterenként 40 gramm csalétek (2 db blokk).

A Brocum PB parafÍinos rágcsáloirt blokk alkalmazási d zisa patkányok irtásakor:

-kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 100 gramm csalétek (5 db blokk),

-nagymértékrj 
ártalom esetén: 5 méterenként 100 gramm csalétek (5 db blokk).

Szakképzett ÍelhasználÓ

20 grammos paraffinos rágcsál irt blokkok
1' 3' 5' 1'o,20 és 25 kg ossztomegri kiszerelésekben

201.6-1.2-09 ALKALMAZASI ELOIRAS



oA llyomok Vagy láthato károkozások alapján becsLiljÜk nteg, ntilyen tt szaporodtak el a rágcsálok' tttajd a kezelést entlek
isrneretében vé gezzuk.
e Az irtás megkezdése el tt mérlegeljuk, hogy az adott terÜleten a csalétek hatoanyaga (brodifakum) ellerri rezisztencia veszélye
Íennáll-e. A rezisztetlcia kialakulásának tlegelcjzése érdekéberr javasolt a kÜlÖnboz lratoanyagÚ készítrnények Íelváltva tortérl
alkalmazása'
oA csalétek kihelyezése elcjtt lehet ség szerint nlinden nrás táplálékÍorrást távolítsunk el.
oA csalétket az erre a célra szolgtál szerelvétlyben helyezzÜk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vorrulási
Úrtjaira illetve Íeltételezelt briv lrelyÜk kÖzelébe. Gondoskodjunk az etet állonrások Stabil rÖgZítésér l.

oA rágcsáloirto sZer kihelyezésére szolgál szerelvényeket_ a 3Bl2Oo3' (Vll. 7,) ESzCSM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet B' szárnu
mellékletének nlegÍelel en _ felt n jelzéssel kell ellátrri és azokon Íel kell tÜrrtetni; a rágcsáloirto szer nevét, hatoanyagát,
ellenszerét, valamirrt az alkalttlaz nevét, círnét és teleÍonszánrát,
oAz elet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott csatétket p toljuk. A szennyezett vagy
penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente isnrételjÚk meg.
oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet' aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont rre noveljÜk'
oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irtÓszert máShova.
oA véralvadásgátl hatoarryag késleltetett hatása mialt a rágcsálÓk elpusztulása a fogyasztás után 3-5 nappal várlrat '
olndokolatlanul ne használjuk a csalétket Íolyamatos kihelyezéssel. A készítrnény alkalrnazását kíVánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPC) egyidejLí bevezetésével Összekotni'
oA készítmény alkalnrazásával, az esetek tobbségében,2-6 hét alatt teljes rágcsálomentesség érhetcj el. Arnerrnyiben a rágcsálok
ártalma ezt kovet en is tapasztalhato, a jelenség okát Íel kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.
oA kezelés után aZ etet állomáSokat gy ÍjtsÜk Össze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk Íel.

4.2.2 Fel használásra Vonatkoz specif i kus kockázatcso kkent i ntézked ése k

4.2.3 A felhasználás
e!s segély-nyrijtási

során val színíÍsíthet kozvetlen
el írások és a kcirnyezet Védelmét

Vagy kcizvetett hatások részletei, az
célz ovintézkedések

4.2.4 A Íelhasználást l frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmattanítására
Vonatkoz el írások

4.2'5 A Íelhasználástol ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási Íeltételek mellett

5. Meta SPc felhasználására Vonatkoz általános

5.]-. Használati utasítások

iránymutatások

A kÖzegészségÜgyiveszély és a másoalagos mérgéiésekA KUZe9eszsegUgyl Veszely es a masoolagos mergezesek megelÓzéSe érdekében, az ellenorzésekkel párhuzamosan gondoskodni
kella kezelés során elpusztUlt rágcsál k eltávolításárol. AÍoglalkozásszertj felhasznál k az elhullott ráqcsál ktetenleirrekveszélyes
hulladékként tÖrtén megsemmisítésér l a 22512015' (Vlll.7.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.

2016-72-09 ALKALMAzÁsl pl ínÁs



Kizárolag rágcsáloirtásra és csak a ltasználati utasÍtás szerint alkaltnazl'rato! Tilos a készítrllérlyt llelT célszetvezet állatok
el1lirsztÍtására használni! A rágcsáloirto szer keser ízanyagot tartalmaz, amely segít megel zni a készítmény véletlen emberi
fogyasztását.

Az etet állonrások helyét Úrgy kell kijelolni, hogy a csalétekhez Sem a gyermekek' Sem a nenr célszervezet állatok ne Íérhessenek
hozzá' A készítnlény nlérgez az ernl sokre és a tnadarakra. A kutya, tnacska, sertéS és tninden egyéb ragadozo és/vagy dÖgev
állat mérgezcjdhet, ha a rágcsáloirto szert l elpusztult vagy legyengÜlt egeret vagy patkányt elÍogyasztja.

A bcjrrelval érintkezés kerÜlend ' Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell nlosni. A használat kÖzben enni,
inni és dolrányozni nem szabad. Beszennyezett, romlott rágcsáloirto szert ne használjon Íel.

Élelmiszertcjl, italtol és takarmányt l elkÜlÖnítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhet , száraz, h vos
helyen, eredeti csonragolásban tárolando.

Ne juttassa a készítményt élcívízbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszer felhasználok kérésére rendelkezésre áll.

5.2. Kockázatcsokkent i ntézkedések

5.3. Várhato kcizvetlen Vagy kozvetett hatások részletes leírása' az els segélynyujtási
el írások és a kornyezetvédelmi vintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatnil
Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak az orvos kiÍejezett utasítáSára tÖrténhet.
- A szájÜreget oblítse ki vízzel.

. Eszrnéletlen személynek semmit ne adjon szá.1on 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 Íorduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

. A Szemet tartsa nyitva és néhány peÍcen keresztÜl b vízzel, vatosan Öblítse ki.

. Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
- Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak: A készítmény véralvadásgátl hatoanyagot, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsáloirto szer lenyelését kovet en
csÖkkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelerrtkezhet. A mérgezés/expozÍciÓ és a tÜnetek jelentkezése kozÖtt akár tÖbb
nap is eltelhet. A készítrnényt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés,
véres vizelet, hoSSZabb véralvadási id ' nagy kiterjedés Vagy tÖbb haematoma, hirtelen Íellép , szokatlan viscerális fájdalom)
észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a nrérgezett ellátásakor és az expozíciot kÖvet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin idcj értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés
tÖbbszÖri rrregisrnétlésére is szÜkség lehet. Ellenszere: K]_-vitanlin (A kezelés hatásosságát lat]orat riumi modszerrel ellen rizni
szÜkséges.)

5.4' A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozo el írások

A kezelés után az etetcíhelyeket szÜlltessÜk meg. GytijtsÜk ossze a megnlaradt irtoszert, valanlint a rágcsáloirtÓ szerelvényeket q

csalétekállornásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz rodott irt szer Íeltakarításárol.Az eredeti céljára fel rtenr használhato,
hulladékká vált irtÓszert veszélyes hurllaclékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre _ pl' hullaclékudvar _ kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Erec]eti, zárt csomagolásban, Íénytcíl és hcjtcjlvédett, száraz, hrjvos, Íagynrentes, jol szell z helyen tárolva, a gyártást l számítva 2

évig használhat Íel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tuntetni!)
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6. Egyéb inÍormáciok

oEK szakvéleménv: DD-EPl D/507 2-t-2016

A címkeÍeli rat tartalmazza:

Brocum PB paraffinos rágcsál irt blokk
l!l' forgalmazási kategÓriáj irt szer
Hat anyaga: 0,0050/o brodifakum
Engedélytulajdonos: Colkim S.r.l. (ozzano Emilia, olaszország)
oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00107-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontiai' a Íelhasznál i k r Íiiggvényében:
Lakossági Íelhasznál knak szánt kiszerelések: 3.' 4.]'. (kivéve a kiszerelések és csomagolÓanyagokra vonatkoz rész),5.2, 5'3,5.4,
5.5. pontok,
Foglalkozásszer felhasznál knak szánt kiszerelések: 3.,4'2. (kivéve a kiszerelések és csonragol anyagokra vonatkoz rész),5.2,
5.3. 5.4. 5.5. nontok.
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