
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Detia paraffinos rágcsálóirtó mini brikett 

  2. Gyártja: Detia Freyberg GmbH (Laudenbach, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Orczy út 6. 

  4. Engedély száma: OTH 4574-4/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,005% brodifakum 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Rózsaszín, viaszos, 4x4 mm-es négyzet alapú, hasáb formájúra préselt csalétek, amely hatását 

gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a csalétekbe kevert keserű vegyület (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

– 100 gramm töltőtömeggel papírtasakban, 

– 500 gramm és 1 kg töltőtömeggel papírdobozban, 

– 10 kg töltőtömeggel műanyag vödörben, valamint 

– 25 kg töltőtömeggel többrétegű papírzsákban 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Patkányok és egerek irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 és 500 gramm, valamint 1 kg kiszerelésű) 

készítmény csomagolási egységein 

A készítményt olyan helyen alkalmazzuk, ahol patkányok vagy egerek előfordulását észleljük. 

A rágcsálók által látogatott helyeken, a fészkük, búvóhelyük közelében, az ártalom mértékétől 

függően 

● egérirtáskor 1-2 méterenként 10-20 gramm, 

● patkányirtáskor 50 m
2
-enként, illetve pincében 10-12 méterenként 200-250 gramm 

rágcsálóirtó mini brikettet helyezzünk ki, papírra vagy tálcára. 

A kihelyezett csalétket 3-4 naponként ellenőrizzük, és az elfogyasztott mennyiséget 

mindaddig pótoljuk, amíg a kihelyezett csalétek fogyasztása megszűnik. 

A rágcsálóirtó szer elfogyasztásától a rágcsálók 3-10 napon belül elpusztulnak. 

A készítmény hatékonyságát fokozza, ha kihelyezésekor az egyéb táplálékforrásokat 

gondosan elzárjuk a rágcsálók elől. 

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 és 25 kg kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A csalétket különböző, patkány- vagy egérirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényekben 

(etetőláda, -doboz, -tálca) a rágcsálók közlekedési útjainak, vagy táplálkozási helyeinek 

közelébe helyezzük ki. 

Alkalmazási mennyiség etetőhelyenként, a fertőzöttségtől függően: 

● egérirtáskor 1-2 méterenként 10-20 gramm, 

● patkányirtáskor 50 m
2
-enként, illetve pincében 10-12 méterenként 200-250 gramm. 



– 2 – 

A kihelyezett csalétket 3-4 naponként ellenőrizzük, és az elfogyasztottat pótoljuk. A 

rágcsálóirtószer elfogyasztásától a rágcsálók 3-10 napon belül elpusztulnak. 

A készítmény hatékonyságát fokozza, ha kihelyezésekor az egyéb táplálékforrásokat 

gondosan elzárjuk a rágcsálók elől. 

12. Figyelmeztetés: 

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 és 500 gramm, valamint 1 kg kiszerelésű) 

készítmény csomagolási egységein 
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá. A 

készítmény használata után bő, meleg szappanos vízzel kezet kell mosni. 

Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni. 

Ellenszere: K1-vitamin (Konakion inj.) 

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 és 25 kg kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

A készítményt a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében 

foglaltak szerint kell felhasználni. 

Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni, a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 

Ellenszere: Kl-vitamin (Konakion inj.) 

13. Címkefelirat: 

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (100 és 500 gramm, valamint 1 kg kiszerelésű) 

készítmény csomagolási egységein 
tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.1. pontjait. 

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 és 25 kg kiszerelésű) készítmény 

csomagolási egységein 

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.2. pontjait. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/83/2010. DDO. 


