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Kereskedelm i névl ország (adott esetben)
BROS rágcsál irt 9ranulátum Magya rország

oEK szakvélemény száma 77 rr/ 6/Z0rs. D Do.

$"'p. ffimge*é$yes

Az engedélyes neve és címe Név Bros Hungary Kft.

EIérhet ség H-II41 Budapest, Szugl u. 82.
telefon: + 48 61 826 25 12
e-mail: bw@bros.pl

Az engedély száma HU-20 15-MA- 14-00 124-0000

Az engedély kiadásának dátuma 2015. janL)ár,,Á3 ''

Az engedély lejáratának dátuma 2oL9. janUár,,43 ''

*"s" A terffi:c&k gyán& $*/gyánts!

A gyárt neve Bros Sp.j.
A gyárt címe ul. Ka rpia 24., 6L-619 Poznari, Lengyelorszá9
Gyártási telephelyek ul. Karpia 24., 61-619 Poznari, Lengyelorszá9

$..4- A hat a Y}yas {mlq} gyá nt jm/ gvá rt i

Hat anyag bromadiolon
A gyárt neve Laboratorios Agrochem S. L.

A gvárt címe C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud., 08292 Esparreguera,
Spanyol ország

Gyártási telephelyek C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud., OBZ92 Esparreguera,
Spanyol ország

Kiizhasználatri
név

IUPAc-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/o)

bromadiolon 3- [3- 14-(4-
brom op henyl ) phenyl I - 3-
hyd roxy- 1-phenyl propyl I -2-
hydroxychromen-4-one

hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,00 5

denat nium-
benzoát

keser
ízanyagz

I 
Amennyiben a termék egynél tobb névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a nrezciben, ha az SPC egyéb elemei azonosak.

Egyéb esetben további SPC-ket kell megadni (nevenként egy'et).

' N.,-,-' hatoany'agok, antelyek ismerete elengedhetetlen a ternrék megÍ-elel felhasznáIásához. AzSPC-t tartalmaz kérelenrben a kérelmezonek
jelolnie kell a pontos funkci t (pl. oldoszer' riaszto szer, tart sít szer, pigment stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-bcn ezt az inÍbnlráci t nent kÖZlik,

csupán a nent hat anyag nevét.
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Felhaszn áIásrakész, 70,20,25 és 50 grammos' filterpapír tasakokba kiszerelt, granulált rágcsáI irt

szet. Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

.ffiffiffiw&
BROS rágcsáloirto 9ranuIátum

s-ff- & terrm*$q ssmts$pmmssm és e $e^*tkg*ám{*se m $T/ss lWffiW Éna*mye$v {w*smt*$pes
ffi **< wt* $r"i& m$va} és R$s$/4$/ ffiK Bg" ttge$w {ts*sxs$y*s $*&sx$*xmsmy'*$qv#$

s *v;$ v ) \s* xxt*t"s5aex *riffita

osztáIy ozás és cím kézés a fizikai-kémiai tulajdonságok tekintetében

HUft spHÁ'F{ cl{HM I AL$ Afi HNcY

p-R- & Émx-rs"tgx$&*$# típnxsw

S. SN Wffi$ wmt*&# ffi$$ m*sx$q *Ss #w$m*s$m$qmd&ss"m \pffistffi*${&ffiS $t}ffiw"s ffi&$ s

s-$-- & &*nffi{&Nq mwtr&*$5amma$sm q&s císmksx s* mx $"ffi?trf"R$ffi /ffiK ymma$m$wt smmy$ffie

Veszé lykateg ria osztá!y ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé Iykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem sztikséges.

osztá!y ozás és cím kézés a kiirnyezet tekintetében

Veszé lykateg ria osztályozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

Címkézés=

R-mondatok: nem szÜkséges

S-mondatok:

52 Gyermekek kezébe nem kerÜlhet.

s13 Élelmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand .

' Mik.oorgunizmus alapri termékekre: említés arr l, ha a biocid terméken fel kell tiintetni a (munkájuk soriín biol giai anyagokkal kapcsolatos

kockazatoknak kitett munkavállal k védelmérol sz l ) 2oo)l54lEK irányelv II' melléklete szerinti ,,biol giai veszély'' jelet.

' F.lhiuiuk figyelmét' hogy a nemzeti engedélyezési kérelmek esetében 20l5. jrinius |-ig az osztályozásnak és a címkézésnek a 67l548lEGK.

valamint az 1999l45lEK irányelvek kÖvetelményeinek is meg kell felelnie. Uni s engedélyezésnél ez nem szi'ikséges'

osztálv ozás Nem ieloléskoteles' veszélyt jelz piktogram nem sZÜK9é99s.

Veszélvesséq i kateg ria
Fiqvelmeztet mondat

Címkézés
Fiqvelmeztetés
Figyelmeztetci
mondatok

PLoz Gyermekekt l elzárva ta rta nd .

P1o3 Használat el tt olvassa el a címkén kozolt informáci kat.
P28o Véd kes zty haszná Iata kote]ez .

P3o1 + 310 Lenyelés esetén I azonnal forduljon toxikol giai
kozponthoz v agy orvoshoz.
P5o1 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
el írásoknak meqfelel en.

Óvintézkedésre
vonatkoz mondatok

Meqieqvzés

20r5-or-22 sPc TE RM É KJ E LLÉMaÓK Össz r roc LALÁSA
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s37 Megfelel, véd keszty Ít kell viselni.

s46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagol burkolatot és a
címkét aZ orvosnak meg kell mutatni4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4" sstgess $yeeett $efi hmse$á$*s(*$<}

4"$"- ti*$*$áemt: Fe$fumsxxti*$ós # $" * $mkwss*E$ se$$tmsemá$&$qEtmk se*ffit $*$sxere$ések5

5 
Máso1ia át ez't atáblázatot annyiszor, ahányszor sztikséges (felhaszná|ásonként egy táblázat).

2075_07-22 SPC rrnNÉr:etttrqzox Összrrocnusn

Terméktípus 14. terméktípus

Az engedélyezett
feIhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet '

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

egyedei, valamint
ivarérett egyedei

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Raff L]s norvegicus) fiatal és

Fel haszná Iási terlilet zárt térben, egér- és patkányirtásra

Az alkalm azás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisá9a

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csalétek / Io
100 gramm csalétek m2

m'
/70

Felhasznál i kiir la kossági fel használ k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Io,20,25 és 50 grammos filter papír tasakok.
1oo, 2oo,25o,5O0 gramm Va9y 1 kg csalétek m Íanya9 pohárba,
m anyag zacsk bd, ffi anyag vodorbe vagy kartondobozba
helyezve.

4"s's. .& # s flgd$*as"rr:e$$ásré Lí#fpaÜkoes speaíf,r$<*ys e/ íre$ssk'
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mértegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer
alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata
kismérték egérártalom felszámolására).

.A készítményt zárt térben olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaíkb l (fészkek, lyukak, Vonulási utak, ÜrÜlék stb.)
Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyornok vagy láthat károkozások
alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben SZaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek
ismeretében vé9 ezzuk.

.VegyÜk számításba, hogy amennyiben az egerek vagy patkányok az érintett hellyel
szomszédos épÜletekben is jelen Vannak, akezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a

terÜletekre is kiterjed.
.A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet
táplálékforrást távolítsun k el.

.Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok mogott alakítsunk ki rjn.
etet helyeket, amelyekb la rágcsát k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak
fogyasztani.

.A készítményt tarta]maz filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkÜl - helyezzuk olyan
m anyag rágcsál etetcí állomásba, amellyel biztosíthat , hogY a gyermekek, valamint a házi-
és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez. Az etet á1lomásra írjuk fel a kovetkez
szoveget: ,,VÍgyázat! Rágcsál irto szert tartalmaz!" éS gondoskodjunk az állomás stabil
r gzítésér l.

.Az etet helyeket els alkalommal 3 nap mrilva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki . Az ellen rzést ezt kovet en 3-4
naponta ismételjuk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma
teljesen meg nem szr1Ínik.

.Ha a kihelvezett csalétek folvamatosan etfoqy, akkor létesítsÜnk tobb etet helYet, az egyes



ffiffiffiw& BROS rágcsáI irto g ranulátum
HURÜP*A}{ cl-{EM lCAL$ AGHNcY

"S".*"#" S # S Se$$p*sawa$ flffi wss$s$"&*x$ spm*aflx&ass Swssx*#m&e#s$ss${.

etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljuk.
.Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsáI 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 néhány nappal várhat '

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fugg en,2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 6 hét alatt nem csokken , forduljunk kártev irt szakemberhez.

.A keze|és után, de legkés bb 6 hét mrjlva, az etet áIlomásokat gy jtsÜk ossze, az
esetleqesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

S.S.S"S #S Sw$&msesx,r$ flffi w#ssffi*&wxe$
fu m É'sso & r'ssa$g $'m so e $s se gv $ $y* sx ys3 *sss
eSwpss*Sm&w$c$ss&.

xg* $$seíss #'ss$:$se *# $<mxw* s$w m 6f#s y &px wwfw*s
s$# cx& Ss a $*mr"m.wmsw$ xr$Ses"em$s s$ds$

d-"*-.s" Á #.$ sw$fumssppa$ f" wss"$fff&esxc$ spsff ssf tr seygms$g ss cscpgptffi#ff N
ssmfgsss*$grms *$nsg$smm*$mpx ssrs w*ptg*&*as ed6ís"ssg&-

A kozegészségtjgyi veszély és a másodlagos mérgezések megeI zése érdekében, 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 hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezeIése
kommunális hulladékként torténik.

'd $ tr n 's$ s s*$$rmsxs$S flffi \,s$ssffif&wm*$ spstr sss d',#$r*$*,$sp flm$*"S$'e$wfu Ss s$*ms"*spw*Ss$6rs"S"*S**Ps SS Sf *S. d

sd# se*$c$sws $'.*$s"*s*$.ss Ss$*S*c$*& pppe$$c*#""

4.R. **fu$l*mm&s F*$fumsxmi*$Ss # tr * Swg$m$$<wx$ssxer $ ffe $"smsxsr#E$$qffimk sx*rnt
E<$smws"*$q*s*${s

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indoko !t

A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok elcífordulása észlelhetcí.

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus
vándorpatkány

musculus) fiatal és ivarérett
(Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei, valamint
ivarérett egyedei

Fe!használási terli let zárt térben, egér- és patkányirtásra
Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csalétek / Io m2
100 gramm csalétek / Io m2

Felhasznál i kiir fog lal kozásszer fel haszná l k

KiszereIési egységek
és csomagol anyagok

Io, 20,25 és 50 grammos filter papír tasakok.
500 gramm, továbbá 1,2,3,5, 10, 15,20 és 25 kg csalétek
m anyag pohárba, m anyag zacsk bd, ffi anyag vodorbe Vagy
ka rtondobozba h elyezve.

6 Máso1a áteztatáb|ézatotannyiszor' ahányszor sztikséges (felhasználásonként egytáblázat).
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.A készítményt zárttérben olyan helyeken alka]mazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet '

.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el
a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

.Azirtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése
érdekében javasolt a kÜlonboz hat anyagr] készítmények felváltva tortén alkalmazása.

.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A készítményt tartalmaz filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkÜl - helyezzÜk olyan
mríanyag rágcsál etet állomásba, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a házi-
és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez. Az etet állomásra írjuk fel a kovetkez
szoveget: ,,Vigyázat| Rágcsál irt szert tarta|maz!" és gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l.

.A rágcsál irto granulátumot az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzukaz egerek Vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási ritjaira illetve feltétetezett briv helyÜk
kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsál irt 9ranulátum kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 31/2oo3. (VII . 7.)
ESzCsM-FVM-KvVM egy ttes rendelet B. számÚr mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel
kell ellátni és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ettenszerét,
valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.

oAz etet helyeket kezdetben naponta, utá na 3-4 naponta ellen rizzuk és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A Szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzéstezt
kovet en hetente ismételjÜk meg.

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

.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 rágcsál k elpusztulása a fogyasztás
után néhány nappal várhat .

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

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

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okátiel
kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket me9 kell tenni.

.A kezelés után az etetr állomásokat gy jtsÜk osszet az esetlegesen kiszor dott irt szert
takarítsuk fel.

6"á"ff' s ,#' tr fe$#msayt6íáse"a ygrpaf&*ad specgdr$*-ags *5wíggf{$zked*$se$*"

4"tr'-3" Á #' "tr fl*$$rssamáí6sra gr*rp*ffg*a ws$6sgírtt'fsíg"$pef f<oeurefí $? sí sry keeyefeff
Éyafdsw$* rdsaíeffer" efsssegrsíy*rsye$3fásx efsírdso& és a &*rrtye2.ef yéde$gptsf céíac5
c5vrrs{" sd*edx$smdr.

#"tr"4" é # # fef$tmsemsfssre womef&oe spe*sf,ík*os" a Éep"rya*ít< ss cssf}? $Í*/a$sa
# í"g e'"o sss#gtos #rsmf rrr m f $m rr í*ds*$ g"* tr* st a f $sCIxs e í#íne#so í<-

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításárol. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként torténcj megsemmisítésér l a 9\/2oo1. (VI. 15.) Korm. rendelet et írásai szerint
kotelesek qondoskodni.

2075-07-22 SPC rrnm Ér: rltruzox Összrrocut-Ásn



ffiffiffiw& BROS rágcsál irto 9ranulátum
EUROPEAN CHEM ICALS AGENCY

.4"p.s" Á .# tr fle$fumseete$.$e$sfl# t/ss3ms$*ogss sp*c$flckg.ss s,i$ro$e$se fl*$f'éfeÉe$* cés e$smn*.dtm$.sse$"gno

r sx*ke$sms fs,$nmfe$ss fle$* tref*fu rssef$efd".

S. Swfi$Nmswsra&$*s SE&m$a*ffiffis smffi pmmff$m$

$- R - $$msmat*$wt$ uxtmsítss

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

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni]
Az etet állomások helyét gy kell kijelolni, hogy a csa|étekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet á!latok ne férhessenek 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 egeret vagy patkányt
elfogyasztja.
Az irt szer kihelyezésekor használjon véd keszty t.
Munka kozben tilos enni, inni Vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel
alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsá! irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert ! és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá
nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Intenzív szagu anyagokt l távol tartand .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
Biztonsáoi adatlao foqlaIkozásszer felhaszná! k kérésére rendelkezésre áll.

s"x- sv$rxtéekesések

s-s" Wm$ssn$,m{Ísíthets $ssawetáeg'g wffi$Y k$mwetet* hmta*s*k n*ssx$*t*$n *$ssseE,* 5a-m5e'{l$ei&sB
*$sÉr*smBg *s m $<snm5sem*R wc*dm$fvtst q*$as $v$rst*w$qms*s*&(-

Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnaI orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
. LenyeIés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát,

címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájtjreget obIítse ki vízze|.
. EszméIetlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat eI 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 folytassa a szem további oblítését.
. PanaszjeIentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsáI irt szer
lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tunetek jelentkezése kozott akár tobb nap is elteIhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jeIlemz 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 expozíciot kovet 48-72 ra elteltéveI a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, a mérgezettnek
intravénásan K1-vitamint ke|l adni. A kezelés tobbszori megismétIésére is szÜkség |ehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát Iaborat riumi m dszerrel ellen rizni
szÜkséoes.
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s-d$- & tcx"st'l k s cssrYtesw$*rsm b$ntqsns*g*s árntm$mmtlamítárs;sx"a wommtkmx cHsírás*k-

A kezelés után az etet helyeket szÜntessuk meg. Gy jtsuk ossze a megmaradt irt szert,
valamint a rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen
kisz r dott irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell
kezelni és veszélves hulladék átvev helvre - p|. hulladékudvar - kell leadni.

s"s- & terffi&k t*ym$árs$ s'*Ee*te!e$ &s e$tar&hat6sa*5í Ede$* snm$qi*sos tá*"o$*s$ feitáte**k
nne$$ett.

Eredeti , zárt csomagolásban, fényt l és h t l védett, száraz, h vos, fagymentes, j l szell zo
helyen tárolva, a gyártást l számítva2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomaoolásokon fel kell tÜntetni!

s- W w#fu e$ ína&s&${ **s mffis$ffisyx&sek-

A cím kefelirat tartalmazza=

BRos rágcsál irt granulátum

A formu!áci típusa: Felhasználásra kész, 9:dnulált, tasakolt rágcsál irt szer.

Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

Hat anyaga: 0,0050Á bromadíolon

Engedélyes: Bros Hungary Kft., H-1141 Budapest, Szugl u. B2.

oTH engedéIyszám: HU -2oI5-MA-14-00124-0000

valamint, a jelen dokumentum atábbi pontjai, a felhasznál i kiir fi.iggvényében:

Tovább á a rágcsál irt granulátumot tartalmazo filterpapír tasakokon feltuntetend az alábbi
szoveg:

BRos rágcsál irt 9ranu!átum
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon
Ellenszere: Kr-vitamin

Felhasznál l kiir Cím kén feltli ntetend pontok

La kossá9 i
3.,4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra
vonatkoz rész), 5.2., 5.3., 5.4. és 5.5. pontok

Fog!alkozásszeríi 3., 4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra
vonatkoz rész), 5.2., 5.3., 5.4. és 5'5. pontok
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