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Amennyiben a termék egynél tobb névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezoben,ha az SPC egyéb elemei

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

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszrrocLALASA

Kereskedelmi névl ország (adott esetben)
Broditop rágcsál irt pép Magya rország
oEK szakvélemény száma DD-EPrD /r58r-7/2OL5

R.R. ffimge$S$yes

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 29- 0000
Az engedéIy
kiadásának
dátuma
Az engedéIy
lejáratának
dátuma

2oL9. január 27.

R.S. & tmn"sm6$< ys$nR$$mfWVa*rtts$

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

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

$".6. & hmt$mmy;x {**<} gys$ne$$mpgpa*nt$$

Hat anyag brod ifa ku m
A gyárt neve PM Tezza S. r. I

A gyárt címe Via del Lavoro 326,37050 Angiari (Vr), oIaszország
Gyártási telephelyek - bizalmas adat

2015.05.06. SPC
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Felhasználásra kész rágcsál irto pép egyedileg tasakolva, tubusban Vagy tálcás
kiszerelésben.
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2 A termék pontos osszetételebíztalmas adat, hat ság rendelkezésére ál1.
3 N.,ll hat anyagok, amelyek ismerete elengedhetetlen a termék megfele| felhasználás ához. AzSPC-t tar1alrnaz kérelernben a
kérelmezcínek jelolnie kell a pontos funkciot (pl. oldriszer', riaszto szer, taft sít szer, pigtnent stb.). A nyilvánosságra lrozott SPC-ben ezt az
inÍbnnáci t nern kcizlik, csupán a nem lrat anyag nevét.
o Mik.oo.guniztnus alap r terrnékekre: ernlítés an l' lra a biocid tennéken f'el kell ttintetni a (rnunkájuk során biol giai anyagokka|
kapcsolatos kockázatoknak kitett rnunkavállal k védelnrér l sz lo) 2000154lEK irányelv lI. melIéklete szerinti ,,biolÓgiai veszély'' jelet.

TERMEKJELLEMZOK
2015.05'06' sPc ÖsszrroclAlAsA

Ktizhaszná Iatri
név IUPAc-név Funkci CAS-szám EK-szám Tartalom

(o/o)

brod ifa ku m 3-[3-(4'-bromo-
bifenil-4-il)-
r,2,3,4-
tetrahidro- 1-
naftil)-4-h id roxi-
kumarin

Hat anyag s607 3- 10- 0 259-980-5 0,005

denatonium-
benzoát

Keser
ízanyag3

3734-33-6 223-095-2

osztá ly ozás= Nem osztályozand , veszélyt jelz piktogram nem
szÜ kséoes.

Veszélyesség i
osztá lv' kateo ria

nincs' nem veszélyes készítmény

Figyelmeztetci
H-mondat

nincs

Címkézés
Piktooram nem szÜkséoes
Fiqvelmeztetés nem szÜkséqes
Figyelmeztetri
H-mondatok

kiegészít H-mondat:
EUH2Io Kérésre biztonsáqi adatlap kaphat

ovintézkedésre
vonatkoz
P- mondatok

PLo2 Gyermekekt l elzárva tartand .

P28o Véd keszty használata kotelez .(fog lalkozásszer
felhasznál k)
P3O1 + 310 LENYELES ESETEN i azonnal forduljon
TOXIKoLÓcrnI rÖzpolttTHoz Vagy orvoshoz.

Meoieovzés
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osztá ly ozás és cím k ézés a fizika i-kémia i tu lajdonságok tekintetében

Veszély osztályozás
nrncs EU-veszélyjel nem szrikséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszély osztály ozás
nrncs EU-veszélyjel nem szti kséges.

osztályozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

Veszély osztály ozás
nrncs EU-veszélyjel nem szÜkséges.

Cimkézés : ves zélyjel, sz i m b I u m : n e m sz ii kség es
R- mondat: nem szÜ kséges

S- mondatok:

sL/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tároland .

s37 Megfelel véd keszty t kell viselni. (foglalkozásszeríi felhasznál k)
s46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz ke!l fordulnl, az edényt/csomagol burkolatot és
a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

5 Felhíviuk figyelrnét, hogy a nernzeti engedélyezési kérelrnek esetében 20l5. jrinius l-ig az osztályozásnak és a círnkézésnek a
6]/548lEcK. valamint az l999l45lEK irányelvek kovetelrnényeinek is rneg kell f'elelnie' Uni s engedélyezésnél eZ neln sziikséges.

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszeroGLALASA2015.05.06. SPC
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Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

o Lakossági felhasznál k a patkányok irtásakor csak az erre
a célra szolgál m anyag rágcsáloetet szerelvényben
helyezhetik ki a készítményt.

. A 10 9rammos tasakokat tartalmaz kiszerelések kozrjl
csak azok használhat ak patkányirtásra, melyekben a
tasakok m anyag szerelvényben kerÜlnek forgalomba.

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

. házi egér (Mus

. vándorpatkány
egyedei

musculus) fiatal és ivarérett egyedei
(Rattus norvegicus) fiatal és ivarérett

Felhasználási terii!et . zárt térben és az épÜletek kornyékén egér-és
patkányirtásra : lakossági és foglalkozásszer felhasznál k

Az alkalmazás
m dja(i)

kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

Eqerek irtásakor:
. kismérték ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb

50 gramm csalétek (1 db egéretet doboz),
. nagYmérték ártalom esetén: 2 méterenként

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

. kismérték ártalom esetén: 10 méterenként
legfeljebb 90-100 9ramm csalétek (1 db patkányetet
láda)

o nagymértékrlí ártalom esetén: 5 méterenként
legfeljebb 90-10O gramm csalétek (1 db patkányetet
láda)

Felhasznál i k r la kosság i fel használ k
fog la l kozásszer fel haszná l k

a

o

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Kiszerelések lakossá9i fe|hasznáI k részére,
egérirtásra:
10 illetve 15 grammos tasakok

o mtíanyag egéretet dobozokban: legfeljebb 50
9rammO m(janyag egéretet dobozban, kartondobozba
helyezve: Iegfeljebb 50 gramm

o m anyag egéretet dobozokban, kartondobozba
helyezve: dobozonként legfeljebb 50 9ramm'
osszesen legfeljebb 1 kg

o m íanyag tégelybe helyezve: legfeljebb 1 kg
o m anyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o m anyagga! zacsk ban kartondobozba helyezve:

Iegfeljebb 1kg
. m anyaggal vodorben: legfeljebb 1 kg

TERMEKJELLEMZOK
Összerocmnsn2015.05.06. SPC
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. fémdobozba heIyezve: |egfeljebb 1 kg
o m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg

tálcán
. m anyag tálcán: Iegfeljebb 50 gramm
o m anyag tálcán kartondobozba helyezve: legfeljebb

50 gramm
. m íanyag tálcán kartondobozba helyezve: tálcánként

legfeljebb 50 gramm, osszesen legfeljebb 1 kg
o m íanyag egéretet dobozokban kartondobozba

helyezve: legfeljebb 50 gramm, osszesen legfeljebb 1

kg

Kiszerelések lakossági felhasznál k részére
patkányirtásra:
10 illetve 15 grammos tasakok

o mtlÍanyag patkányetet ládában: legfeljebb 100
gramm

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

. m anyag patkányetet Iádákban, kartondobozba
helyezve: Iádánként legfeljebb 100 gramm' osszesen
legfeljebb 1 kg

15 grammos tasakok
o m anyaggal zacsk ban kartondobozba helyezve:

legfeljebb 1k9
mrlíanya9gal vodorben: legfeljebb 1 kg
m anyag tégelybe heIyezve| legfeljebb 1 kg
m anyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg

mr1íanyag tálcán: legfeljebb 100 9ramm
miíanyag tálcán kartondobozba helyezve : IegfeIjebb
100 gramm
m anyag tálcán kartondobozba helyezve: tálcánként
legfeljebb 100 gramm, osszesen legfeljebb 1 kg
m íanyag patkányetet ládákban kartondobozba
helyezve: legfeljebb 100 gramm, osszesen legfeljebb
1kg

Kisze re lése k fo g l a l k ozásszeríi fe l h a sz n á l k részére,
egérirtásra:
10 illetve 15 grammos tasakok

o m anyag vodorben: legfeljebb 15 kg
o m íanyaggal bélelt kartondobozba helyezve,

omlesztve Vagy m íanyag zacsk kban: legfeljebb 15
kg

o m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
. kartondobozba helyezve, m anyag zacsk ban:

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

TERMEKJELLEMZOK
ÖsszerocLnLqsn
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o m anyaggal vodorbe helyezett m anyag zacsk kban:
zacsk nként legfeljebb 1 kg, osszesen legfeljebb 10
kg

o m anyag egéretet dobozokban: Iegfeljebb 50
gramm

o m anyag egéreteto dobozban, kartondobozba
helyezve: legfeljebb 50 gramm

. mtjanyag egéretet dobozokban, kartondobozba
helyezve: dobozonként legfeljebb 50 gramm,
osszesen legfeljebb 1 kg

tálcán
o m anyag táIcán: legfeljebb 50 gramm
o m janyag tálcán kartondobozba helyezve: legfeljebb

50 gramm
o m anyag tálcán kartondobozba helyezve: tálcánként

legfeljebb 50 gramm, osszesen legfeljebb 1 kg
o mtjanyag egéretet dobozokban kartondobozba

helyezve: legfeljebb 50 gramm, cisszesen legfeljebb 1

kg
o m anyag egéretet dobozban, kartondobozba

helyezve : legfeljebb 50 g ra m m
o m anyag egéretet dobozokban, kartondobozba

helyezve: dobozonként Iegfeljebb 50 9ramm'
osszesen legfeljebb 1 kg

Ki sze re l ése k fo g l a l ko zásszeríÍ fe l h a s zn ál k r észér e
patká nyirtásra :

10 illetve 15 grammos tasako
o m Íanyag patkányetet ládákban: legfeljebb 100

gramm
o m íanyag patkányetet ládában, kartondobozba

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

helyezve: dobozonként legfeljebb 100 9ramm'
osszesen legfeljebb 1 kg

15 grammos tasakok
o m anyag vodorben: legfeljebb 15 kg
o m anyaggal bélelt kartondobozba helyezve,

omlesztve vagy m anyag zacsk kban: legfeljebb 15
kg

o m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1 kg
. fémdobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
. kartondobozba helyezve, m anyag zacskoban:

legfeljebb 1 kg
o m anyag dobozba helyezve: legfeljebb 1 kg
o m íanyagga! vodorbe helyezett m anyag zacsk kban:

zacsk nként legfeljebb 1 kg, osszesen legfeljebb 10
kg

tálcán
o m íanyag tálcán: legfeljebb 100 gramm
o m anyag tálcán kartondobozba helyezve: legfeljebb

100 gramm

TERMEKJELLEMZOK
Összrrocnusn2015.05.06. SPC
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m anyag tálcán kartondobozba helyezve: tálcánként
legfeljebb 100 gramm, osszesen legfeljebb 1 kg
m anyag patkányetet ládában kartondobozba
helyezve : legfeljebb 100 g ra m m
mríanyag patkányetetcí ládákban kartondobozba
helyezve: ládánként legfeljebb 100 gramm, osszesen
legfeljebb 1 kg

Kisze re !ések fo g l a l kozá ss zeríi fe l h aszn á l k részére,
egér- és patkányirtásra :

o tubusban: 600 gramm

*$.S,N. .S "N $*\.rru u"te$ s xssssscs$Ssse$ sps*: $csss s sc-Ss*&"

u$.S""H" sN S "H $Ss *"s*$"tNsu"s wqssss*.&"{.:"*_ya$ ms*{$s$ss.sS *.$wui.up$*\"s&.n*S'S*re$*.

s"s"s" "A .s -N sb$$csses-u^e$ S-"s'ss *es5ss,xs&s-aa$ wsd$ssvísssss$'ssss$ fus.ev*s$p$s*ct s"mss
Nesx*u*r*w$'$ s\s*Sso& v$;s.u$-r* s" srss$smgr*$$pr*ssgc$g s-$ s$S ssM Ss m &wrss aesY

Rds $sme$c' e$$p$ elyp'$Ns$a&qss- *&"

"$ s -'$ N "s* s ss$s*\sas*$s$e$_s'-$*ffi \s_s$ss*&csaq$ s6ss*$*d$d<$$s"" Ás ssysm$pk $s q:scs ss$ .s$}.s.**s..d$"ss.-&d
$ssx*"s*xss$gr*s e$r SBv**S$sst s$s"s wasvsxpf&se"w$ s$$dv$;ss${"

S"S"S'" S 's. "$ fu$ffmsest$$wsss
*d*m p"*$ses *$s,e$gr $ s.qs-S s"eap &*$s*s

wwst*s$"&tpps ss sé's rm$*$s-$ $s$sws-sN c$s

SSv* ss Se$**6s"su$s& w$'m$.*"

. Ss$ ssRF\$$Sw *$$*m$Sff$$$s sffi* s$'\ sN*

N- s-- msxmi*NmN$ g*smsÉ'Nss

1.: Lakossági felhasznál knak szánt kiszereléseken:
.A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk,
ahol rágcsál k el fordulása észlelhet .

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

.A rágcsálok jelenIétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, |yukak, Vonulási utak, ÜrÜlék
stb.) Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat
károkozások alapján becsuljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k,
majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

TERMEKJELLEMZOK
OSSZEFOCLNLqSN2015.05.06. SPC
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Broditop rágcsá! irt pép

.VegyÜk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos
épÜletekben is jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a teruletekre
is kiterjed.

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

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 butorok mogott - helyezzÜk
ki, tjgy, hogy a hosszanti oldala a fallal
érintkezzen, és nyílásai a falhoz
essenek kozelebb.

.A rágcsál irt szerelvényt nem
tartalm az lakossági
kiszereléseken:

.Els sorban a falak mentén, a
szekrények alatt, a b rtorok mogott
alakítsunk ki Úrn. etet helyeket,
amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz
elegend mennyiség irt szert tudnak
fogyasztani

. Patkányok irtásakor használjunk olyan
mrííanya g rágcsál 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 tasakokat rogzítsuk az
etet állomásban találhat r d vagy
tuske segítségével és gondoskodjunk az
állomás stabil rogzítésér l is.

.Egerek irtásakor, ha nem áll
rendelkezésÜnkre m anyag
rá9csál etet á| lomást, a készítményt
rakjuk papír vagy m anyag tálcákra,
majd ezeket a falak mentén helyezzÜk
ki, végÜl borítsunk rájuk egy-egy
tet cserepet Vagy más alkalmas
fed lapot gy, hogy a rágcsál k a
csalétket megkoze!íthessék, de ahhoz
i!letéktelen SZemélyek, gyermekek,
valamint a nem célszervezet állatok ne
férhessenek hozzá. A rágcsál irto szert
tartalmaz tasakokat dr t segítségével
rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsáI k
ne hurcolják el.

.Az etet ehelyekre írjuk rá: ,,Vigyázatl.
iqcsáloi rt szert tartal maz."

.Az etet helyeket els alkalommal 3 nap mrilva ellen rizzÜk, az elfogyasztott csalétket
p toliuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az el!en rzéstezt
kovet en 3_4 naponta ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg
a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.

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

oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen
vannak, helyezzuk át az irt szert máshova.

2015.05.06. SPC
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.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 rágcsáI k elszaporodásának mértékét l fÜgg en , 2-6 hetet vehet
igénybe. Amennyiben a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem csokken , forduljunk
kártev i rt sza kem berhez.

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét mrllva, az etet állomásokat gyÍijtstik ossze, az
esetlegesen kiszorodott irt szert takarítsuk fe|.

2. : Fog la l kozáss zeríi fel h asz n á l kn a k szá nt kisze re léseken :

.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljÜk meg, milyen mértékben
Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

.Az irtás megkezdése et tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek
hat anyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia
kia la ku lásá na k megel zése érdekében javasolt a kÜ lon boz hat a nyag Úr

készítmények fe!váltva tortén a!kalmazása.
.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táp|álékforrást távolítsunk
el.

.A termék használata kozben viseljrink megfelel védelmet ny jt , EU
min ségtanrjsítvánnyaI rendel kez véd keszty t.

.A rágcsál irt pépet az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek Vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási ritjaira illetve feltételezett
brjv helyÜk kozeIébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.)
ESzCSM-FVM-KvVM egyrittes rendelet 8. szám r mellékletének megfelel en - felt n
jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell trintetni: a rágcsál irt szer nevét,
hat anyagát, ellenszerét, valamint az a!kalmaz nevét, címét és telefonszámát.

.Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizzuk, a kirirult
rágcsál irt dobozokat cseréljÜk le. Az ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjÜk
meg. A csa!étek kihelyezését addig foIytassuk, amíg a rágcsálok ártalma teljesen
meg nem sz nik

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

oAmennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen
Vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova.

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

.Indokolatlanul ne használjuk a csa!étket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény
alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPC) egyidej
bevezetésével osszekotni.

.A készítmény aIkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes
rágcsál mentesség érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártaIma ezt kovet en is
tapasztalhat , a jelenség okát fel kel! deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg
kell tenni.

.A kezelés után az etet állomásokat gy ÍjtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott
irt szert takarítsuk fel. A klnyom pisztollyal kijuttatott pép osszegy jtéséhez
hasznáIjunk spaklit.

Továbbá a tasakolt pépet tartalmaz kiszereléseken:
A rágcsál irt pépet tartalmaz filterpapír tasakokat azok felnyitása nélkÜl helyezzÜk
ki.
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Továbbá a kinyom pisztolyos alkalma záshoz készii lt tu busos kiszerelések
csoma9o!ásá n:

A rágcsáIoirt pép a tubusb l arra alkalmas pisztoly segítségével juttathat ki. A
készítméflY, kijuttat eszkoz segítségével képzett vékony csíkok formájában,
rágcsál irt szerelvény aljára nyomva helyezhet ki.

Az alkalmazás menete:
(1) Els használat el tt vágjuk le a tubus tetejér l a csavarmenet feletti részt.
(2) A m anyag toldalékot szorosan csavarjuk rá a felnyitott tubusra.
(3) Csavarjuk le a véd kupakot a toldalék hegyért5l.
(4) 4 tubust helyezzÜk a kijuttat eszkozbe.
(5) ErintsÜk a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a

dugatty rt, mindaddig, amíg a kívánt mennyiség pép el nem hagyja a tartályt.
(6) A kezelés végeztével a véd kupakot he|yezzÜk vissza a kijuttat toIdalékra.

S. R. $w$xxt*mN*s Ssek

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

A csalétket olyan helyekre rakja ki, aho| gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak,
valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá.
A bcírrel val érintkezés kerulend .

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.
E]elmiszert l, italt l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok
által hozzá nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tárolando.
A készítmény mérgez aZ eml sokre és a madarakra. A kutya' macska, sertés és
minden egyéb ragadozo és/vagy dogev állat mérgez dhet, ha a rágcsál lrt szert I

elpusztu!t vagy IegyengÜlt patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a
készítményt él vízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszertj felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

$.S. Vm$$sn$w{}s$th*t$ $<$xveY$myx \#s$W ka$xw*twRt km*i$swk r$sm$w**$o *$sSs*gS$W-
my*$t s$ *$ $*-**sm$q *s m k{$ns"xymx*t xs*$Ss$ssr6t a*S$sS Sw$s}t&x$q*S&sw${"

Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja 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 { szájÜreget oblítse ki vízzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. VegYe le a szennyezett ruhát és az jb li használat el tt mossa ki.
o { b rt b szappanos vízzel mossa le.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

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

ki.
o Ha a SZemben kontaktlencse Van, azt távolítsa e! és folytassa a szem további

oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsál irto
szer lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és beIscí 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 K1-vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és
aZ expozíci t kovet 4B-72 ra elteltével a protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a
protrombin idcí értéke )4, d mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni.
A kezelés tobbszori megismétlésére is sztjkség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát Iaborat riumi m dszerrel ellen rizni
szu kséges. )

s-6- & tws'mnék s ass m6cx$a&sm fu$xswgsst$igws sytm$ ms$myx*,tt$sa*r'm w*vmmt$qwx$
w$sís";&s*F<"

A lakossági felhasznál knak szánt kiszereléseken:
A kozegészségugyi veszély és a másodlagos mérgezések megelcízése érdekébenI az
ellen rzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat.
Az elhullott rágcsál tetemét Véd keszty ben, kifordított m anyag zacsk segítségével
kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni.
A dupla zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktároI edénybe kell helyezni; további
kezelése kommunális hulladékként torténik

A foglalkozásszeríi felhaszná! knak szánt kiszere!éseken:
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 rágcsál 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. GyrlíjtsÜk ossze a megmaradt
irt szert, valamint a rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat.
Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott irt szer feltakarításárol. Az eredeti céljára
fel nem használhato, hul|adékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és
veszélyes hulladék átvev helyre - p!. hulladékudvar - kell !eadni.

$.ffi. & ten"svs$k t;&rm$&s$ S*$&Stm$e$ Ss m$&n*"YhmtrSs*g$ $Segm smm$*Ss*s ta&x"m$Ss$
Se**q$ eNm$q ffift*$He&&.

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek el I elzárt, fényt l védett, száraz, h vos,
j l szell z helyen tárolva, a gYártást l számítva 2 évig használhat fel.
(A gyártás idejét az egyed| csomagolásokon fel kell trintetni!)
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A címkefelirat tartalm azza2

Broditop rágcsál irt pép

Hat anyaga: 0,005o/o brodifakum

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

oTH engedélyszám: HU-2015-MA-14-00129-0000

valamint, jelen dokumentum alábba pontjai, a kiszerelés és a felhasznál i ktir
fiiggvényében:
2.2.r 3.1. (vagy 3.2.),4.1 (a kiszerelések és csomagol anyagok listájának
kivételével)' 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

Továbbá a míianyag rágcsál etet szerelvényeken feltuntetend az alábbi szoveg:

Broditop rágcsál irt pép
Hatoanyaga : 0,005o/o brodifaku m
Ellenszere: K1-vitamin
Engedélyes/Gyá rto: Zapi S. p.A (olaszország)
oTH engedé!yszám : HU-2015-MA-14-00129-0000

Továbbá a pépet tartalmaz filterpapír tasakokon és míianyag tálcákon
feltuntetend :

Broditop rágcsál irt pép
Hatoanyaga : 0,005o/o brod ifakum
Ellenszere: K1-vitamin
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