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Az engedélyes
neve és címe

Név Zapi S.p.A
Elérhet ség Via Terza Strada 12,

35026 Conselve (PD), olaszország
Az engedély száma H U- 20 1 5- MA- 14- 00 1 28- 0000
Az engedély
kiadásána k
dátuma

201s.06. J.{."

Az engedély
lejáratának
dátuma

2oI9. január 27.

l 
Amennyiben a termék egynél ttibb névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezciben, ha az SPC egyéb elemei

azonosak. Egyéb esetben további SPC-ket kell rnegadni (nevenként egyet).

TERMÉKJELLEMZŐK
ÖsszrroGLAI_ASA
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A gyárt neve Zapi S.p.A
A gyárt címe Via Terza Strada 12,

35026 Conselve (PD), olaszország
Gyártási telephelyek - bizalmas adat

&-4- & hmts*$tyffi s{m$<} gvs$"tó$e/gp;*rts$

Hat anyag brodifakum
A gyárt neve PelGar Internatlonal Limlted

A gyárt címe Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire GU24 2QR,
EgyesÜlt Királyság

Gyártási teIephelyek - bizalmas adat

2015.06.22. SPC



ffiffiffiffi,& Broditop rágcsál irt blokk

E uR0PEA''' CHáMl cALs AGEN cY

A KEF-]011J2015 iktat szám határozat 1. számri rnelléklete

a- A terrméBq ,ssseetétele é:s e ár$$ításm

N,'3"" A terrrtcék m-rirt s gi s ffileffir'lyisrégi sszetételez

2.?. A son'rmu$ ci típusa

Felhasználásra kész rágcsál irt blokk.

3- F gyelnmeatets rxEprtdat$${ és w5ntéa$<edcÉsre wwn*tkgg
ffiYsftdeto$<a

s.g. A tenrmék osetályoz;ása és cíyvlkézése az Íz72lzGss/EK rendelet saeg"$fit

2 A termék pontos osszetételebíza|mas adat, hat ság rendelkezésére áll.

' N.,l-' hatoany'agok, amelyek ismerete elengedhetetlen a ternték rnegfelel<i felhasználás ához. ,MSPC-t tar1alrnaz kérelernben a
kérelnrczonek je|Ölnie kell a pontos Írrrrkci t (pl. old szer, riaszt szer, tar1 sít szer, pigrnent stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-ben ezt az
inÍbrrnáci t nerrr kozlik, csupán a nern hat anyag nevét.
o 

MikroorgunizIlrtts alap terrnékekre: enllítés arr' l, ha a biocicl terméken fel kell ttintetni a (rnunkájuk során biol giai anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalok védelmércilszoIo) 2000154lEK irányelv lI. mellékIetc'szerinti,.biologiai veszély'' jelet.

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszrnocLALASA

KtizhasználatÚt
név IUPAc-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Ta rta !om

(o/")

brod ifa ku m 3-[3-(4'-bromo-
bifenil-4-il)-
7,2,3,4-
tetrahidro- 1-
naftlll -4-hidroxi-
ku ma rin

Hat anyag 5607 3- 10-0 259-980-5 0,005

denat nium-
benzoát

KeserrÍ
ízanyag3

3734-33-6 223-095-2 0,001

osztálv ozás= Nem osztálvozand
Veszélyessé9 i
osztá lv' kateq ria

nincs, nem veszélyes keverék

Figyelmeztetci
H-mondat

nincs, nem szÜkséges

Címkézés
Piktoo ra m nem szukséqes
Fiovelmeztetés nem szÜkséoes
Figyelmeztetri
H-mondatok

Kiegészít H-mondatok
E U H 2 o 8 I,2-benzizotiazol- 3 ( 2 H ) - o n - t ta rta l m a z. A l l e rg i á s
reakci t válthat ki.
A foglalkozásszeru felhasznál knak szánt kiszereléseken
feltÜntetend mé9:
EUHzí.o Kérésre biztonsáqi adatlap kaphat .

ovintézkedésre
vonatkoz
P-mondatok

PLoz Gyermekekt l elzárva tartand .

P28o Véd kesztylj haszná lata kotelezo.(fog la lkozásszer
felhasznál k)
P3O1 + 31O LENYELES ESETEN: azonnal forduljon
ToXIKot-oclnl rÖzpoNTH oZ vaqv orvoshoz.

2015. 06.22. SPC



Broditop rágcsál irt blokk

A KEF-70ll-l2015 iktat számtlhatározat l. számu melléklete

s-R" & terrmék msati'*fiy*xásm &s e$ffi$qq*xc*Áse a sPls6s/ffiffiK Enl*mye$w {vesxt*$yes
effiYess$qp $ wx Eó $ra*atyeBv} nás mm $"sss/4s/ffiK $ni**ty*$v (wesm&$yes
$ql&sxítffi&mym$*n"s$ sm#$ó $n"&mpe$w} *<c$wetre$rm mpm$ sxex"$rst s

osztá ly ozás és cím k ézés a fizi ka i- kém ia i tu lajdonság ok teki ntetében

Veszély osztály ozás
ntncs EU-veszélyjel nem szÜ kséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszély osztályozás
nincs EU-veszélyjel nem sztikséges.

osztáIyozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

Veszély osztályozás
nrncs EU-veszélyje! nem szrikséges.

Cimkézés: veszélyjel, szimb lum : nem szr.ikséges

R- mondat: nem szu kséges

S- mondatok:

sl/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen heIyen tároland .

s37 Megfelel véd keszty t kell viselni. (foglalkozásszer felhasznál k)
s46 Lenye!ése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edénytlcsomagol burkolatot és
a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

'Felhív.|ukfigyelrnét,hogyanemzeti enged'élyezésikérelrnekesetében20l5.j nius l-igazosztályozásnakésacírnkézésneka
67/548/ECK. valamint az l999l45lEK irányelvek kovetelményeinek is meg kell felelnie. Uni s engedélyezésnél eZ neln sziikséges.

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszerocLnLqsn2015. 06.22. SPC



ffiffiffiw& Broditop rágcsál irt blokk

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

A KEF-70ll-l2015 iktat szám' hatátozat 7. számri melléklete

4 - ffi rnged es$yex*tt seB fu asnr*{& $ás{ok }

4.á. téb|ázat: Fe!$'tasggtátás # 3.

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

. Lakossági felhasznál k a patkányok irtásakor csak az erre
a célra szolgál m ianyag rágcsál etet szerelvényben
helyezhetik ki a készítményt.

. A 10 grammos blokkokat tartaImaz klszerelések kozÜl
csak azok használhat ak patkányirtásra, melyekben a
blokkok m anyag szerelvényben kerÜ]nek forgalomba.

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

. házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei

. vándorpatkány (Raff us norvegicus) fiatal és ivarérett
egyedei

Felhaszná lási terii Iet . zárt térben és az épÜletek kornyékén egér-és
patkányirtásra : lakossági és fogla]kozásszer felhasznál k

. csatornarendszerben patkányirtásra : foglalkozásszeríj
felhasznál k

Az alkalmazás
m dja(i)

kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alka!mazás d zisa
és gyakorisága

Eqerek irtásakor:
. kismérték ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb

50 gramm csalétek (1 db egéretet doboz),
o nagymérték ártalom esetén: 2 méterenként

legfeljebb 50 9ramm csalétek (1 db egéretet doboz).
Patkányok irtásakor:

. kismérték ártalom esetén: 10 méterenként
legfeljebb 100 gramm csalétek (1 db patkányetet
láda)

. na9Ymérték ártalom esetén: 5 méterenként
legfeljebb 100 gramm csalétek (1 db patkányetet
láda)

patká nyok i rtása kor csatorna rendszerben :

. etet helyenként legfeljebb 2o0 gramm csalétek

Felhaszná! i ktir la kosság i fel használ k
fog la l kozásszerrí fel haszná l k

o

o

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Kiszerelések lakossá9i felha sznál k részére,
egérirtásra:
IO,20,25 illetve 50 grammos blokkok

o m anya9 egéretet dobozokban: legfeljebb 50 gramm
. m anyag egéretet dobozban, kartondobozba

helyezve: legfeljebb 50 gramm
o m anyag egéretet dobozokban, kartondobozba

helyezve: dobozonként legfeljebb 50 gramm,
osszesen legfeljebb 1 kg

. m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg
o mrianyag tégelybe helyezve: legfeljebb 1 kg

TERMEKJELLEMZOK
OSSZEFOGLAUSN2015. 06.22. SPC



A KEF-701l-l2015 iktat számuhatározat l. számu melléklete
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Broditop rágcsál irt blokk

o m anyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o m anyaggal béIelt Vagy béleletlen papírdobozba

helyezve, ofi'rlesztve vagy egyedileg tasakolva :

legfeljebb 1 kg
o m anyag vodorbe helyezve: legfeljebb 1 kg

Kiszerelések lakossági felhasznál k részére
patká nyirtásra :

LO, 20, 25, 50, 75, 80 illetve 100 grammos blokkok
. m anyag patkányetet \ádákban: Iegfeljebb 100

gramm
o m anyag patkányetet ládában, kartondobozba

helyezve : legfeljebb 100 g ra m m
. m anyag patkányetet ládában, kartondobozba

heIyezve: ládánként legfeljebb 100 gramm, cisszesen
legfeljebb 1 k9

20,25, 50,75, B0 illetve 100 grammos blokkok
o mt-íanyag zacsk ba helyezve: !egfe!jebb 1 kg
. m anyag tégelybe heIyezve: Iegfeljebb 1 k9
. m anyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o m ía nYaggal bélelt Vagy béleletlen pa pírdobozba

helyezve, ofirlesztve vagy egyedileg tasakolva:
legfeljebb 1 kg

o m anyag vodorbe helyezve: legfeljebb 1 kg

Kiszerelések foglalkozásszeríi felhasznál k részére,
egérirtásra:
I0,20,25 illetve 50 grammos blokkok

. m anyag vodorbe helyezve, oÍT'|lesztve Vagy m anyag
zacsk kban: legfeljebb 15 kg

. m anyaggal bélelt Vagy béleletlen kartondobozba
helyezve, ÍY'llesztve vagY m anyag zacsk kban:
legfeljebb 15 kg

o m anyaggal bélelt papírdobozba helyezve: legfeljebb

o

o

o

a

5,10,
a

o

o

1kg
m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg
mtÍanyag tégelybe helyezve: legfeljebb 1 kg.
mtÍanyag dobozba helyezve: Iegfeljebb 1 k9
fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
20 , 25 illetve 50 g ra m mos blokkok
ml-íanyag egéretet dobozban: legfeljebb 50 gramm
mr1Íanyag egéretet dobozban, ka rtondobozba
helyezve : legfeljebb 50 g ra m m
m íanyag egéretet dobozokban, kartondobozba
helyezve: dobozonként legfeljebb 50 gramm'
osszesen legfeljebb 1 kg.

Kisze re l ése k fo g l a l k ozásszeríi
patkányirtásra:

TERMEKJELLEMZOK
Összrrocnnsn2015. 06.22. SPC

felhasznál k részére
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Broditop rágcsál irt blokk

20,25,50,75, B0 illetve 100 grammos blokkok
o J'I]íÍanyag vodorbe helyezve, or]1lesztve vagY m anyag

zacsk kban: legfeljebb 15 kg
o m anyaggal bé]elt Vagy béleletlen kartondobozba

helyezve, offilesztve Vagy m Íanyag zacsk kban:
legfeljebb 15 kg

. m anyag zacsk ban papírdobozba helyezve:
legfeljebb 1 k9

o m Íanyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg
o miíanyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 k9
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o ffi(íanyag tégelybe helyezve: legfeljebb 1 kg

5, 10, 20, 25, 50,75, B0 illetve 100 grammos blokkok
. m anyag patkányetet ládákban: legfeljebb 100

gramm
. m Íanyag patkányetet ládában, kartondobozba

helyezve: legfeljebb 100 gramm
o m anyag patkányetet ládákban, kartondobozba

helyezve: ládánként legfeljebb 100 gramm, osszesen
Iegfeljebb 1 k9

1OO, I4O illetve 2OO grammos blokkok
csatorna rendszerben tiirtén alka lmazáshoz

. m anyaggal bélelt kartondobozban: legfeljebb 15
kilog ra m m

4.1,'í" .A '#' J fEf$lasená/e$sr lfsfl$af&cpg specífr$re.ds eí írás*>&.

A KEF-70l1-l2015 iktat számuhatározat 7. számri melléklete

4-3..R. é # "B fgí&asarpáí$sra yomaf&ox specrf,a&g^ys ygs$f#zkedq6se&"

4.-t".s' Á # 3 feí&asem;íí;,$,sre womefd<oas wgí sxím ísí**pe*6 ícoeye*feg? lr sy
$<ejevef*fs frafe$sp$< résríe*el) eís6s*gr u'y*sryeÍjre$ss eí íráíso& q$s * &ons*preee*
v deíryp6f céía vprefqíe$<edése$r"

4'.{'6.,Á # á feíf'wsgrr;$fásrs wcgpsf'$<o'có specífÍ$<#s/ a ferff?s& *{s cscgylagro$ása
# g#so ff sa$gos d rfa Éryta ffa g? í ására grcs gga f&oge5 eí íráso É<"

4' .d..5' é # á feí$pas"gr;e$íásre
eíferfÍya f sá$s ld# szolrásos

ysrss s&oxs specy-fgkxrs Üároíásí feJféfeíet< és
f;$rofásc feígéfefe& rmefJeff.

TERMEKJELLEMZOK
Összerocmusn2015. 06.22. SPC



ffiffiffire& Broditop rágcsál irt blokk

EUe pffiAt' CHfrMI Át$ A N V

A KEF-7 011-12015 iktat szám határozat 7. számri melléklete

S. ffie&fumsmm*$*s *$trmffa&mffis sffiffi pmmtr$m$

s- x- ffi msmmá$mtE q"etmsÉ'&a$s

1.: Lakossági felhasznál knak szánt kiszereIéseken:

.A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken a)kalmazzuk,
ahol rágcsál k el fordulása észlelhet .

.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom
irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda
használata kismérték egérártalom felszámolására).

.A rágcsá! k jeIenIétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, rirulék
stb.) Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat
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
épriletekben is jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre
is kiterjed.

.A kezelés megkezdése e! tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet
tá plá lékforrást távol ítsu n k eI.

A rágcsál etet szerelvényt
tartalm az lakossági
kiszereléseken:
Az egéretet dobozt ne nyissuk fel.
A szerelvényt a megfigyelt rágcsál -
aktivitás kozvetlen kozelében -
els sorban a falak mentén, szekrények
alatt és a b rtorok mogott - helyezzÜk
ki, tjgy, hogy a hosszanti oldala a fallal
érintkezzenI és nyílásai a falhoz
essenek kozelebb.

.A rágcsál irt szerelvényt nem
tartalm az lakossági
kiszereléseken:

.EIs sorban a falak mentén, a
szekrények alatt, a brjtorok mogott
alakítsunk ki rjn. etet helyeket,
amelyekb l a rágcsá! k elhullásukhoz
elegend mennyiség irt szert tudnak
fogyasztani

. Patkányok irtásakor használjunk olyan
m anya g rágcsáI etet 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 blokkokat rogzítsuk az
etet állomásban találhat rrid Vagy
tuske segítségével és gondoskodjunk az
állomás stabil rogzítésér l is.

. Egerek irtásakor, ha nem áll
rendel ke zésÜn kre m a nyag
rágcsál etet állomás, a készítményt
rakjuk papír vagy mtlÍanyag tálcákra,
majd ezeket a falak mentén helyezzÜk
ki, végul borítsunk rájuk egy-egy
tet cserepet Vagy más alkalmas
fed lapot gy, hogy a rágcsál k a
csalétket megkozelíthessék, de ahhoz
ilIetéktelen személyek' qvermekek

rrRmÉr:rllruzŐr
Összrrocnusn20L5. 06.22. SPC



ffiffiffiw& Broditop rágcsál irt blokk

EuRoPEAN íHáMIcAL$ AG NcY

A KEF-7 01 1 -1201 5 iktat számu határozat 1 . számir melléklete
valamint a nem célszervezet állatok ne
férhesse nek hozzá. A rágcsá l irt
blokkokat dr t segítségével rogzítnequr
is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják
el.

.Az etet helyekre írjuk rá: ,,Vigyázat|
Ráqcsál i rt szert ta rtalmaz. "

.Az etet helyeket els alkalommal 3 nap m lva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A Szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzéstezt
kovet en 3-4 naponta ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addíg folytassuk, amíg
a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz Ínik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk 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, helyezzuk át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat' anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a
fogyasztás után 3-5 nappal várhat .

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fÜgg en, 2-6 hetet vehet
igénybe. Amennyiben a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk
ká rtev i rt sza kem berhez.

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az
esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

2.=Fogla l kozásszeríi fel haszná I kna k szá nt kisze reléseken :
.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsrjljtik meg, milyen mértékben
szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezetést ennek ismeretében végezzuk.

.Azirtás 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 kÜlon boz hat, a nyag r

készítmények felváltva tortén alkalmazása.
.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplá]ékforrást távolítsunk
el.

.A termék használata kozben viseljÜnk megfelel védelmet nyrijt , EU
min ségtanrlsítvánnyal rendelkez véd keszty t.

.A rágcsál irt blokkokat az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek
Vagy patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási ritjaira illetve feltételezett
b v helyuk kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.)
ESzCSM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet B. számrj 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.

.Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizzuk, a kiÜrÜlt
rágcsál irt dobozokat cseréljÜk le. Az ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjtjk
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen
meg nem sz ínik

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet helyet, az
egyes etet helyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne noveljuk.

.Amennyiben a csalétkek érintetlent]l maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen
Vannak, helyezzuk át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a
foqvasztás után 5-9 nappal várhat .

TERMEKJELLEMZOK
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A KEF-70|l-l2015 iktat szám határozat l. számí melléklete
.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény
alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej
bevezetésével osszekotni.

.A készítmény a!kalmazásáva|, 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 jtsrik ossze, az esetlegesen kisz r dott
irtoszert takarítsu k fel.

Továbbá a 1oo, L4o illetve 2oo grammos blokkok kiszere|ésein:
A csatornahál zat es víznyel iben és tisztít aknáiban, illetve udvari vízosszefoly k
aknájában a blokkokat - esetleg dr t segítségével _ gy helyezzuk el, hogy az ne érje
el a víz szintjét, de ugyanakkor a patkányok konnyen fogyaszthassanak bel le. A
blokkok léclábakon áll csatornaládákban is kihelyezhet k.

^t$. ff . }re$mt*n$q*Sq*se$(

Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alka!mazhat !

A csa!étket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak,
valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá.
A b rre! valo érintkezés kerÜlend .

A termék használata 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, italt l és takarmányt l elkulonítve, gyermek és nem célszervezet állatok
által hozzá nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

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 legyengtjlt patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a
készítményt él vízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszer felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

s-s- \sm$ssm$gx{$sÉ'&hmRs $<sxwet$*st \sss5v Bq{{$xwete** hmYaás*k e"c&sx$wt*frn e$s segt$$w-
rsp*$ $sfr m$síg'a*smk q*s m $<e$x"sty*met w&*e$ffi"t#t c+s$x# sw$m&6m$q*d&smk-

Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal forduljon orvoshoz és a
címkét mutassa meg az orvosnak!
Lenyelés esetén:

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

. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.
o A szájÜreget oblítse ki vízzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon száion át.

B rre jutáskor:
. VegYe le a szennyezett ruhát és az jb li használat elcítt mossa ki.
o A b rt b szappanos vízzel mossa le.
. PanaSz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztLil b vízzel, vatosan oblítse

ki.

rrnuÉx;rllrvzor
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EUROPEAN CHEMICA!.9 AGENCY

A KEF-701I_|2015 iktat számuhatározat 1. számri melléklete
. Ha a SZemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a Szem további

oblítését.
. 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 vérzés
jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tuneteket (pl.
orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy
'kiterjedés vagy tobb haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom)
észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és
az expozíci t kovet 4B-72 ra etteltével a protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a
protrombin id értéke }4, d mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A
kezelés tobbszori megismétlésére is szÜkség Iehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni
szu kséges. )

$'4' A terrg! k * s Css$Tta$otása fo$ztor"lságos ánta$rg"*atlamítására vomatkoe
el í*-ások.

A Iakossági felhaszná! knak szánt kiszereléseken :
A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat.
Az elhullott rágcsál tetemét véo keszty ben, kifordított m íanyag zacsk segítségével
kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni. A
dupla zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktárol edénybe kell helyeznii további
kezelése kommunális hulladékként torténik

A fog!alkozásszeríi felhasznál knak szánt kiszereléseken:
A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébenI az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításár l. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsá] k tetemeinek
veszélyes hulladékként tortén megsemmisítésér l a 9B/2o01. (VI. 15.) Korm.
rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.

Továbbá minden kiszerelésen:
A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy íjtsÜk ossze a megmaradt
irtoszert, va lami nt a rágcsál i rt szerelvényeket és csalétekál lomásokat.
Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott lrt szer feltakarításárol. Az eredeti céljára
fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és
veszélyes hulladék átvev helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

5.s- A ts*s"rm&$* ti*rmiés$ fe$t,áte$ei és *$tmrthat ságí Edeje szokás*s tiárm!ási
fel& te$e$q me$$ett.

Eredeti , zárt csomagolásban, illetéktelenek el l elzárt, fénytol védett, száraz, h vos,
j l szell z helyen tárolva, a gYártást l számítva 2 évig használhat fel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tuntetni!)

TERMEKJELLEMZOK
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Broditop rágcsál irt blokk

A KEF-7 OILJ2015 iktat szétműhatátozat 7. számí melléklete

. m W*sfu w$#6's"e&sm$q &s ffi $wgymt$sffik.

oEK szakvélemény száma: DD-EPID l L579-Ll 2oL5
A címkefelirat tartal mazza=

Broditop rágcsál irt blokk

Hat anyaga: 0,005o/o brodifakum

Engedélyes és gyárt 
= 
Zapi S.p.A, olaszország

oTH engedélyszám: HU-2015-MA-14-00128-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a kiszerelés és a felhasznáI i ktir
fÍiggvényében:
2.2.,3.1. (vagy 3.2.), 4.1 (a kiszerelések és csomago! anyagok listájának
kivételével), 5.1., 5.2.r 5.3., 5.4., 5.5.

Továbbá a míianyag rágcsál etet szerelvényeken feltÜntetend az alábbi szoveg:

Broditop rágcsál irt blokk
Hat anyaga: 0,005o/o brodifakum
Ellenszere: K1-vitamin
Gyártja Zapi S.p.A (olaszország)
oTH engedélyszám : HU-2o1 5-MA- 74-oo128-0000
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