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Escatop rágcsál irt szer Magyarország
oEK szakvélemény száma 77rr/5/201s. DDO.

$".x" ffimgec$é$yes

Az engedélyes neve és címe Név Vebi Istituto Biochimico S.r.l

Elérhet ség via Desman 43 35010 Eufemia di
Borgoricco, Padova, olaszország
telefon : +390499337 III
e-mail: info@vebi.it

Az engedély száma HU-20 1 5-MA- 14-00 125-0000
Az engedély kiadásának
dátu m a

2015. február 3.

Az engedéIy lejáratának
dátu m a

2oI9. február 3.

*"'3" A tenryták gvánt ja/Eyi$nt i

A gyárt neve Vebi Istituto Biochimico S.r.l

A gyárt címe via Desman 43 35010 Eufemia di Borgoricco, Padova, olaszország

Gyártási telephelyek via Desman 43 35010 Eufemia di Borgoricco, Padova, olaszország

*.'4- & hmt**r"}ve${ok} Eyánt ja/gyárt i

Hat anyag Bromadiolon
A gyárt neve Activa S.r.l. / Dr.Tezza S.r.l
A gyárt címe Via Tre Ponti, 2237o5oS. Maria di Zevio (VR) olaszország
Gyártási telephelyek Via Tre Ponti, 2237o5oS. Maria di Zevio (VR) olaszország

x- A tex'rffiqák

R.É- Á ten*wá*<

*sssaetq*te$e q$s e$#;& $ü ít#sm
grpim ségi s itlarnmy$s g$ össxetéEelg

Kiizhasználatri
név

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

Bromadiolon 3- [3- 14-(4-
bromophenyl ) phenyl I -3-
h yd roxy- 1 - p h en ylpropyl)-2-
hydroxychromen-4-one

Hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,005

denat nium-
benzoát

Keserrli
ízanyagL

2'2- A s*E"c'Yl**$*ei* típ*.xsm

Felhasználásra kész, omlesztett vagy tasakolt, rágcsál irt szerrel impregnált gabonaszemek.

' N.n-, hat anyagok, anrelyek ismerete elengedhetetlen a termék nregfelelo felhasználás álloz. AzSPC{ tartalmazo kérelemben a kérelmezclnek
jelÖlniekell apontosfunkci t(pI.oldoszer,riasztoszer,tart sít szer,pigntentstb.) Anyi|vánosságrahozottSPC-beneztazinformáci tnenlkozlik,
csupán a nenl hatoanyag nevét
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osztá!v ozás Nem ietoléskoteles' veszélvt ielzo piktoqram nem szrikséqes.
Veszélvesséq i kateq ria
Fiqvelmeztet mondat
Címkézés
Fiqvelmeztetés
Fiqvelmeztet mondatok
ovintézkedésre
vonatkoz mondatok

PLo2 Gyermekekt l elzárva tartand .

P273 Kerrilni kell az anyagnak a kornyezetbe vaI kijutását.
P28o Véd kesztyu használata kotelez (csak fogla! kozásszer
felhasznál kna k).
P3O1 + P310 LENYELES ESETEN: azonnal forduljon
ToXIKoLÓcInI KoZPoNTHoz Vaqy orvoshoz.

Meqieqvzés
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4. ffim ffi **$y*x*trtr S*N$nmswmt$$a*s{mE<}

S.$". t*b$;**mm'&s Fe$$'xmsxpt*$i$s # & * Lmkqlss*g$ Se$hmsmrn,sr$&$*mmk sx*rnt, nl*gcsl*$Smtet
sx*rm$wt$mpm$<et *mx"*m$rvtmxs $<üsxen'm$óse$q

s-^ ^.x' s # " fls$$$**s-xpsa$$dsfl# Msf$g$'$g$.Pd5 sffstr *ss &$#írs$s*${'

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

Lakossági felhasznáIok részére. A készítményt zárt térben és az
épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy
patkányok el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
Íejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei,
vándorpatkány (Raff us norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei,
házi patkány (Rattus rattus) fiatal és ivarérett egyedei

Fel haszná lási te rti let zárttérben és az épÜIetek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
alkalmazás d zisa
gyakorisá9a

Az
és

Eoerek irtásakor:
5-10 négyzetméterenként 1 db egéretet doboz (20-50 gramm
rá9csál irt szerrel toltve)
Patkánvok irtásakor:
I5-2o négyzetméterenként 1 db patkányetet láda (50-200 9ramm
rágcsáloirto szerreI toltve)

Felhasznál i k r La kossági fel haszná l k

Kiszere!ési egységek
és csomagol anyagok

Io, 2o,25, 50 grammos rágcsál irt szert tartalmazo tasakok 20,
25, 50, 100, 150, 2o0 grammos rágcsál etet szerelvényben

A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom ift szer
alkalmazása nélkul nem oldhato-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték
eg érá rta lom felszá molásá ra ).
o A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, Ürulék stb.) Vagy a

rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljuk
ffi 9, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

o Vegyuk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épuletekben is jelen
Vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre is kiterjed.

o A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást
távolítsunk el.

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

o Az egéretet dobozt / patkányetet ládát ne nyissuk fel. A szerelvényt a megfigyelt rágcsál aktivitás
kozvetlen kozelében - els sorban a falak mentén, szekrények alatt és a britorok mogott - helyezzukki,
jov' hoqv a hosszanti oldala a fallal érintkezzen, és nyílásai a falhoz essenek kozelebb.

20r5-o2-o3 sPc rrnv Ér:eLLEMZŐK Összerocl-nlÁsn
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o A szerelvényt megfelel en rogzíteni kell.
o Az etet helyeket els alkalommal 3 nap mr]lva ellenorizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk. A

Szennyezett vagy penészes csalétket cseréljuk 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 sz nik.

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

o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át
azirt szert máshova.

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

o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o 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 kártev irt szakemberhez.
o A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy ljtsÜk ossze, az esetlegesen

kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

4".g"ff" .4 #' s fef$sasergi{íásf"# yos}#f&oe specífí${eEs vlgtféa$<edés k'
lásd: 5.2.

4"-t's, " # á feffuaseEr;ífssra yonaf&oe
Íra f;$sok résafefef" els seg éíy- nyri3t;ssí
eíylrlf" z&ed' sek"

Vaí saírseísírfleg koeveÜfen y gy koayefeÜf
eÍ írásCI$< és a í<orny zef védeÍprt,ét céIz

lásd: 5.3.

4'Í..4".4 # á feíÍpasan;ííssra yonaf&rre*í specífí&uso a ferrnék és c.$0'??a$roíása
& s.rso r:ssg os árf a írm a ía re íf;íse$ ra yo n a fí<oz eí íráso k"
A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése 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 kezelése kommunális hulladékként torténik'

4.Í-.s" ,4 # s fefÍlaseÍyáíÍísrs rr6fl'afko"ze5 specífií{cls f*irofásí fedféfe$e$< és eÍfarfftas s,dgí
íd sggí<ásos fárofssí fefÜ fe$ek lrpefíeÜf"

lásd : 5.5.

4.3- táb$áxet; Fel*:aszrrá$ás # 2 - l-akgssági felhasnnál knak szánt, rágcsá! etet
saereiw, r'ayeket n'lesrt tanta$m:*z kisserel s*k
Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

Lakossági felhasznál k részére. A készítményt zárt térben és az
épuletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy
patkányok el fordulása észlel het .

Célszervezet (a
fej! dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei,
vándorpatkány (Raftus norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei,
házi patkány (Rattus rattus) fiatal és ivarérett egyedei

Fel haszná lási terlilet zárt térben és az épriletek kornyékén: egér - és patkányirtásra
Az alka!mazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalm azás d zisa
és gyakorisá9a

Eoerek irtásakor:
10 négyzetméterenként
Patkánvok irtásakor:
10 négyzetméterenként

60 gramm rágcsál irt szer

40-80 gramm rágcsál ift szer
FeIhasznál i kiir La kossá g i fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anya9ok

10, 12,5, 15, 20 grammos rágcsál irt szert tarta]mazo tasakok
100, 150, 200,250,300, 400,500 grammos zacsk ban

2015-02-03 sPc
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6-x- R- A s R seB$"gmsx*xa*$ssn* qymmmtk*xs specá$*ktxs *$ Ég"*sm$<-

o A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom ift szer
alkalmazása nélkul nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték Í
egérá rtalom felszá molásá ra ).

o A készítményt zárt térben és épriletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy
patkányok el fordulása észlelhet .

o A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetunk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljÜk
ffi 9, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

o Vegyuk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épriletekben is jelen
Vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a teruletekre is kiterjed.

o A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást
távolítsunk el'

o Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a b torok mogott alakítsunk ki rjn. etet helyeket,
amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségu irt szert tudnak fogyasztani.

o Lehet sé9 szerint használjunk olyan m anyag 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 rágcsál irt szert tartalmaz tasakokat rogzítsÜk
az etet állomásban találhat rrid vagy tÜske segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l is.

o Ennek hiányában a készítményt rakjuk papír Vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén
helyezzuk ki, végul borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet Vagy más alkalmas fed lapot Úrgy, hogy a
rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A rágcsál irt szert tartalmaz tasakokat dr t segítségével
rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.

o A szerelvényekre írjuk rá: ,,Escatop rá9csál irt szer. Ne nyriljon hozzá|"
o Az etet helyeket els alkalommal 3 nap m lva ellen rizzÜk, 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 sz nik.

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

o Amennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át
az irt szert máshova.

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

o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l frlgg en,2-6 hetet vehet igénybe. Amennyiben a

rágcsál ártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.
o A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy Íjtsuk ossze, az esetlegesen

kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

d"tr""P" R s R p"*d$t**sgs"ps$ss'e"m uoq*mes$g*ns sp**:pflg$* '$s g$u'srv*'óg&gN'c$sm$<"

lásd: 5.2.

.#"ff"s- .s '#' ff ssÉ$pmsas*s$ssd-# sess}#d"$ecsxs tr,ex$$ssíes#sís$sg*e$ k*ewef$sgp tflffsy_&gwwefe$s
fum$Ss*& s-Ssx$e$mg s.$s#segn$fp"*sxyc3g$^,a$sc *$6dre$sm& $s m $**nsxyes*S w$e$e$spr$* m$$se$

dwssxf'{$a$<od$sm$<"

lásd : 5.3.

"6-.s-d- s s s sw$$swsxsse$ fl# $g*#$$ffi*$*epe*$ spffs {$sí # ser"gp"sq$fu ss *s*rmaxgsmfNsm
fu *a*'* stss$r ers sp"ss $gps m s$*g sx íse$s$' gm wcypx w $'fq mxd$ m f {$ír'sso &"

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellencjrzésekkel
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
helvezni : további kezelése kommunális hulladékként torténik.

4"ff.S" -s S # Ss$$xssasse$^$s**s ses$sw$$q$"p$ -s6-re*$fl$&*ps *$r*$c$ss S*$*q$$"e$m& Ss e$S"mr$'trexf'e$s$SF$

sd$ ss*&e$s*s rwd$s$ Ssp*$'Ss*$e$< sprw$$s$fl"

lásd: 5.5.
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ffiffiffiffi& Escatop rágcsál i rt szer

EUROPEAN CHEM ICALS AGENCY

4"3" táb$árxat: Felhasx*áíi*s # 3 * Fog$gB$<oaássaeríí fethasamá$ knak szánt
k$seere$ s*k

o A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljÜk ffi 9, milyen mértékben Szaporodtak el a
rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

o Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyagai (bromadiolon)
elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése érdekében javasolt a
kÜlonboz hat anyag készítmények felváltva tortén alkalmazása.

o A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
o Az omlesztett termék átontésekor használjunk megfelel (egyszer használatos, min'MsZ EN149 FFP2

Va9y ezzel egyenérték ) légzésvéd t.
o A rágcsál irt szert az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek vagY patkányok által

látogatott helyekre, azok vonulási tjaira illetve feltételezett brjv helyÜk kozelébe. Gondoskodjunk az
etet állomások stabil rogzítésér l.

o A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a38/2003. (VII.7.) ESzCSM-FVM-KvVM
egyÜttes rendelet B. számrj mellékletének megfelel en _ felt n jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell
tÜntetni: a rágcsál ift szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és
telefonszámát. Továbbá a szerelvényekre írjuk rá a,,Ne nyrlljon hozzá!" figyelmeztet mondatot is.

o Az etet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente
ismétel;Ük meg.

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

o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen Vannak, helyezzÜk át
az irt szert máshova.

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

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

o A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet el.
Amennyiben a ráqcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat ' a ielenséq okát fel kell deríteni és a

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhaszná!ás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

Foglalkozásszerr1j felhasznál k részére. A készítményt zárt térben és
az épÜletek kornyékén, olyan helyeken a]kalmazzuk, ahol egerek
Va9y patkányok el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei,
vándorpatkány (Ratf us norvegÍcus) fiatal és ivarérett egyedei,
házi patkány (Rattus rattus) fiatal és ivarérett egyedei

Felhasználási ter let zárttérben, éptiletek kornyékén és szabadban: egér - és
patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisá9a

Eqerek irtásakor:
10 négyzetméterenként
Patkánvok irtásakor:
10 négyzetméterenként

60 gramm rágcsál irt szer

100-200 gramm rágcsál irt szer
Felhasznál i kiir Fog la l kozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

. 1O, 12,5, 15, 20 grammoS rágcsál irt szert tartalmaz tasakok
100, 150, 200,250,300, 4O0,500, 750 grammos, valamint I,2,
3, 5, 10, 15, 20, 25 kilogrammos zacsk b an/zsákban

. omlesztve 2OO,250,300, 400,500, 75O grammos, valamint I,2,
3, 4,5 kilogrammos zacsk ban/zsákban

. omlesztve 20O,25O,300, 4OO,500, 750 grammos, valamint I,2,
3, 4, 5 kilogrammos dobozban

. omlesztve 2,3,5, B, 10, 12,5 15,20,25 kilogrammos dobozban

. omlesztve 2,3,5, B, 10, 12,5 75,20,25 kilogrammos vodorben.

4"s.l. A #' 3 selhascná$ásrm vgmat${oxs specifi$qus e! íriások.
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Escatop rágcsál irt szer

szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.
o A kezelés után az etet állomásokat qv ltsÜk ossze, az esetleqesen kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

"s"s"tr" eq #' -s flg$$smsxs?d$$,f$sr,ds wommf&wa$ sp*a gds swsffissx&edése$g"

lásd: 5.2.

s"s-s" Á ,s s fo$$smss$T,il$$ssfl# wd}fss$"É<*"gs

sexs'c$sw& re$sgde$eso eds sgréd.y*ax5ra'}jse$ss

S wFss Sde&*S*Sse$s"

w_m $ssgígs #sí*& * *# é*xsa w* $'$msp wssy & mx w* sm *á'

*f#_íe"c.$sep$e ds ,ew &mnrry*g*f vssw$gpts* es$gs

lásd : 5.3.

4"S"S" "S #' ,$ f,m$&ws.vsp$p-e$srs susssm$&$x$ sp**p cssu m sensys#$r $s s*s$fl.pstrSrax$a$sw

sjsü*ptsc$E*s *$'r'fa$urysss$mru s*$rm wogse*$g*g*$ g$sp'p"s_s#&"

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, 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
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek qondoskodni'

s"s"s" é #'s fs$ssass"rsts$ssfl# wss$s*&wa*$ sg*cs *ss *"c$rm$a$sg fle$sssedgfu ss *$smr*$smf*$s.c$grx

sd$ ss$$*Ssa*s S'c$rw$e$ss Sw$É^$s*-$m$c sptw$$e{'S"

lásd: 5.5.

. s*$kmsxwr$$*s S$em$*&$rss sms wrxt$m$

S.$"" msx*sa*$mt& w ms$ l$s

$. R. Sq*$ Bntsakedss*$<
Kizárolag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat ! A csalétket olyan helyekre
rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem
férhetnek hozzá. A b rrel val érintkezés kerÜlend . A termék használata kozben használjon megfelel
védelmet nyrijt , EU min ségtanrisítvánnyal rendelkez véd keszty jt. A termék használata kozben tilos
enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után melegI szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel. Élelmiszert l, italt l és takarmányt l

elkÜlonítve' gyermek és nem célszervezet állatok általhozzá 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
legyengult 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.

Esetleges mérgezés Vagy annak gyan ja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy
biztonsá9 i adatlapját.
o Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
o A szájÜreget oblítse ki vízzel.
o Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rre jutáskor:
o Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.
o A b rt b szappanos vízzel mossa le.
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe iutás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztulb vízzel, vatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
ÚtmutatáS az orvosnak:
A készítménv véralvadásqátl hat anyaqot' bromadiolont tartalmaz. A ráqcsál irt szer lenvelését

s-s" Waa*ssmíffi{ásÉtfueR $c$mvmt$em \gssv k,sxxeetett hntss*k r+$sx$et*Eu e$sssegé$y*stp*$Y-"$si
* N s át'i$sm k ss m $<a$ nn"txeere*t \**se É ffi *st cs $ms suu R g\tstr $qes {*s* k -
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kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet. A mérgezés/expozício 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 azexpozíci t koveto 48-72 ra elteltével 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 lehet. Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi
m dszerrel ellen rizni szÜkséqes.

ffiffiffi Escatop rágcsál irt szer

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

s-4- & tes'rmá$* c*s es*ystago!ása bixtons*gos ánta*ffi"bat|arrítssára vonatkoz e| ínásmk.

5-s- A ternru*k t;*p"o$i*si f*$t telei és eFtanthat sági ldej* sao$<itsos t;áno$i*si feltátete$q
rneliett.
Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l védett, száraz, h vos helyen tárolva, a gYártást t

számítva 2 éviq használhat fel. (A qVártáS ideiét az eqvedi csomaqolásokon fel kell tÜntetni!

A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy jtsrik 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 hu]ladékként kell
kezelni és veszélyes hulladék átvev helvre - p|. hulladékudvar - kell leadni.

s' ffisy b e$ ín*s*k s mnegjegye sek
A címkefeli rat ta rtalmazza:

Escatop rágcsál irt szer

felhasználásra kész, omlesztett vagy tasakolt, rágcsál irt szerrel impregnált gabonaszemek
Hat anyaga: 0,005o/o bromadiolon
A rágcsál irto szer keser ízanyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít meget zni a
készítmény véletlen emberi fogyasztását.
Engedélytulajdonos és gyárt, : Vebi Istituto Biochimico S.r.l (olaszország)
oTH engedélyszám : HU-2015-MA-14-00125-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i kor és csomagolás fÜggvényében:

Lakossági, rágcsál etet szerelvényeket tarta]maz kiszerelések: 3., 4.1. (kivéve a
kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 5.2.,5.3', 5.4.,5.5. pontok
Lakossági, rágcsál etet szere]vényeket nem taftalmazo kiszerelések: 3., 4.2. (kivéve a
kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 5.2.,5.3., 5.4.,5.5. pontok
Foglalkozásszer , omlesztett Vagy tasakolt rágcsál irt szert tartalmaz kiszerelések: 3., 4.3.
(kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 5.2.,5.3., 5.4.,5.5. pontok
A filterpapír tasakokon feltÜntetend az alábbi szoveo:

Escatop rágcsá! irt szer
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon

Ellenszere : Kl-vitamin

Escatop rágcsál irt szer
Hat anyaga: 0,005o/o bromadiolon
Ellenszere : Kl-vitamin
Gyártja: Vebi Istituto Biochimico S.r.l (olaszország)
oTH enqedélvszám : HU-2015-MA-14-00125-0000
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