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I Amennyiben a termék egynél több névvel renclelkezik' valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezőben. ha az SPC egyeb elemei
azonosak Egyéb esetben további SPC-ket kell megadni (nevenként egyet).
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Kereskede!mi név1 ország
Glodacid Plus Professional rágcsálóirtó blokk Magyarország
oEK szakvélemény száma 77rr/r3I/2Or4. DDO.
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Az engedélyes
neve és címe

Név Unichem d.o.o.

Elérhetőség Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360,
Szlovén Köztársasá9
telefon: + 386 117558 150
e-mail : unichem@unichem.si

Az engedély száma HU-2014-MA- 14-00 1 15-0000

Az engedély
kiadásának
dátuma

2014.rO." 70 ,,

Az engedély
lejáratának
dátuma

2018. 10." 10,,

S"-$- A ter sk *véntó.*n/swés'{si

A gyártó neve Unichem d.o.o.
A gyártó címe Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360, Szlovén Köztársaság
Gyártási te!ephelyek Sinja Goríca 2, Vrhníka, SI-1360, Szlovén Köztársaság

s "4.* & ü"lmtienyag{o$<} gyá*"tójs/gsss.tói

Hatóanyag brodifakum
A gyártó neve PelGar International Ltd.

A gyártő ctme Unit 13, Newman Lane industrial estate,
Newman Lane, Alton Hampshire GU34 2QR,
Egyesült Királyság

GyáÉási telephelyek Kolin, Cseh Köztársaság
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Felhasználásra kész, 5, 10, 15,20,25,45,50, 100 illetve 200 grammos, paraffinos
rágcsálóirtó blokk
Minősítése: II. forgalmazási kategória

. S$ V*$ em**t& ss\ ffits s*s *w$vxt<&eke *sve \d$s\&t $a*
$$"$ &(*${*

3"3"- & termsi< *sxt**ynx;ssm *s cím"lkss&se ax R}72"i x e ríffiK yegra€*i*t sxgnFnt

] osztályozás: ] Nem jelölésköteles, veszélyt jelző piktogram nem

2 
Nenr hatóanyagok. arnelyek isnrerete elengedhetetlen a termék megÍ'elelő felhaszná]ásahoz Az SPC-t Íartalmazó kérelemben a

kérelmezőnek.jelötnie kell a polrtos Íunkciót (pl oldószer. riasztó szer. tartósítószer' pigment stb ). A nyilvánosságra hozott SPC-bcn ezt az

infomrációt nem kozlik, csupál a nenl hatóanyag nevét
3 

Mikroorganizmus alapú te rnrékekrc: emlités arról' ha a biocid terméken fel kell tüntetni a (munkájuk során biológiai anyagokkal

kaposolatos kockrizatoknak kitett munkavállalók védelnleről szóló)20O0/541EK irán;,elv ll mcllekletc szerinti..biológiai vesz-ély".jelet.

lr
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TERMEKJELLEMZOK
OSSZEFOGLALASA

ts"S" A t*rpm*$< m!*Ss*g$ *s nm*we"lg$segt ossa*{"*te{s

Közhaszná!atú
név

IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom
(/o)

brodifakum 3-13-14-(4-
Bromophenyl)
phenyll-7,2,3,4-
tetrahydronapht
halen- 7-yll-2-
hydroxychromen
-4-one

Hatóanyag 56073- 10-0 259-980-5 0,005

denatónium-
benzoát

Keserű
ízanyagz

éééé-hh-nn SPC
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$.R. N t*yntöh osxtá$y*e$sm r6s *írcB<éxÉsg a F/sd$ /HeK $n*m5se iv {vesxts|y*s
xrtyag*$<r'iÉ sxó$s $r&s:peEv} és mx s" $sls$/WK ir*axye$v (vesxély*s
$<&se$trmsnye$<rő! spóEs inánye$v) $.gstgctelEttsny*i saer$mt a

osztály ozás és cím kézés a fizi ka i_kém iai tulajdonságok teki ntetében

Veszélykategória osztályozás
ntncs Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszélykategória osztályozás
nincs Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges'

osztályozás és címkézés a környezet tekintetében

Veszé!ykategória osztályozás
nrncs Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.

Címkézés:
R-mondatok: nem szükséges

S-mondatok:

sr/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.
535 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

537 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

4- ffin *délyeze*t fe$hmsxeléBa&s{m$<}

.4'R- tébl*eet: Fel$nmsertÁ$ás # x * nsg*sáló*te*ő sgere!vérryt t*rtalmaxó
k6sa+*re ! ések Éo5 $ a I k*x;ássm* y{Í se * h msx n á ! 6k részéae''

'Felhív.jukfigyelmét,hogyanemzeti engedélyezési kérelmekesetében2015 június 1-igazosztályozásnakésacímkézésneka
67/548/ECK, valamint az1999l45/EK irányelvek követelményeinek is meg kell Íblelnie' Uniós engedélyezésnél ez nem szükséges
5 

Máso5a áÍ e^ atáblázatot annyiszor' ahányszor szükséges (felhasználásonként egy tábláZat).

TERMÉKJELLEMZőK
éééé-hh-nn SPC Összerocnúsn

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

A készítményt zárt térben és az épÜletek környékén, olyan
helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok
előfordulása észlel hető.

Célszervezet (a
fej!ődési szakaszt is
be!eértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei valamint
vándorpatkány (Rattus norvegÍcus) fiatal és ivarérett egyedei

Felhasználás! terület zárt térben és az épületek környékén: egér - és
patkányi rtásra

Az alkalmazás
módja(i)

ki helyezhető mérgezett csa létek ( rá gcsá l óetető szerelvén nyel
együtt kerül forgalomba)

^-
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Az alkalm azás dőzisa
és gyakorisá9a

eoerek irtásakor:
kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db egéretető
doboz,
nagymértékű ártalom esetén: 2méterenként 1 db egéretető
doboz.
patkánvok irtásakor:
kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 1 db
patkányetető láda,
nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 1 db
patkányetető láda'

Felhasználói kör F ogl alkozássze rű fel h a szn á l ók
Kiszere!ési egységek
és csomago!óanyagok

műanyag egéretető dobozban, papírdobozba helyezve: 20
és 40 gramm

műanyag patkányetető ládában, címkefelirattal ellátott
papírdobozba helyezve: 50, 100, 150 és 200 gramm

perforációval ellátott papír egéretető dobozban: 20 és 40
9ramm

'$.-€'-a' Á *$ "€ fgj&asx*sJe$sra yarmgy"$<*as sspgcifx&e*s ec6írssofe"

lásd: 5.1.

d"-x".3" .A N "x fs$$sgsgme$/a$srel yoffsüí{$as ss*s gss $gd;F?ssa$s*dq*se&-

lásd: 5.2.

4-5""s' "Á s 3 fl*$it*"sgm$ía$srs Vost**$<q}eó i/*íó ís:íísí*Pgefs k*xyef$em ${#s^s/

&sav'q$'eú* $t*fáso& rss"r$e*sr$ eJsős*gr$l3-'**yeÍ3üa{sí eídír;$so& ss a 8*ass"sxyt*xst
xeéc$efrnéc séf"i:s swfrrÜ$zj<essselr"

lásd: 5.3.

s"á-4" Á # á f*$/bsses}síssg"a v**rl"*f'koex$ s6reejfi$<*sso a *errm*.ósx és csomrs$r*fa$sa
fu *zs'o rxseígrcr s snf a drm;x f f evm ír*$saí ro v*sx g *íc gy*Í * lsír$sxl$r"

lásd: 5.4'

4'-{"s" 's s' "€ f*/ftosgra$f;$srg wgma**k*re<$ sp*cr s.ls s;$s-*P;$se fleft$$*f*f< és
s$ s"s$estrc$sa$grj g#ő seCI$*ás*s fsrey-;$sp $f6l-cFe& *$dsft'"

lásd : 5.5.

4'*' táhláxttt: $e l*resxrná|ás # 3 *egysb, r*gcs*$*et*tő sxey*[v*$myt r*err'l
€nnta ím ozó kisxeyel<*se k fcg la$ k*a;ássze r& $e$hesxtre$ B$ k s"ésu é y*('

uM^o1a 
áÍeztatáblázatotannyiszor'ahányszorszükséges(felhasználásonként egyÍábli;zar)

TERMÉKJELLevzŐr
éééé-hh-nn SPC Összrrocnúsn

Terméktípus 14' terméktípus
Az engedélyezett
feIhasználás pontos

A készítménytzárt térben és az épületek környékén, olyan
helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok
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leírása, amennyiben
indokolt

el őford u lá sa észlel hető. Va la m i nt csatorna rendszerben
patkányok irtására használható'

Cé!szervezet (a
fejlődési szakaszt is
beIeértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Ratf us norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Felhasználási terü!et zárt térben és az épületek környékén: egér - és
patkányi rtásra,

Az a!kalmazás
módja(i)

ki helyezhető mérgezett csa létek

Az alkalmazás dőzisa
és gyakorisá9a

eoerek irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 5 méterenként 10-20 gramm
rágcsálóirtó blokk,
nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként 10-20 gramm
rágcsálóirtó blokk'
oatkánvok irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 10 méterenként 10-60 9ramm
rá9csálóirtó blokk,
nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 10-60 gramm
rágcsálóirtó blokk.
patkányok irtásakor csatornarendszerben :

etetőhelyenként 2o-2o0 9ramm rágcsálóirtó blokk.
Felhasználói kör fog la l kozásszerű fel használók
Kiszerelési egységek
és csomagoIóanyagok . műanyag zacskóban, papírdobozba helyezve: I; 2,4; 2,5;

3;4;5és10kg
. műanyag zacskóba/zsákba helyezett műanyag

zacskóban:I;2,4; 2,5; 3; 4; 5; B; 10; és 25 k9

. műanyag zacskóban, műanyag vödörbe helyezve: I;2,4;
2,5i 3; 4; 5; B és 10 k9

. műanyag zacskóban/zsákban: I;2,4;2,5; 3; 4; 5; B; Io;
és 25 kg

. műanyag vödörben: I; 2,4; 2,5; 3; 4; 5; B és 10 k9

. papírdobozban: 7; 2,5; 4,B; 5; B és 10 kg

' műanyaggal bélelt papírdobozban:1i 2,5i 4,B; 5; B és 10
kg

. nátronpapír zsákban: 20 és 25 kg

4".?'á. á # "tr fcf*asgn$Ja$srm ys*:sf&$e* sgeaí*&gps eísír$so&'
A csatornahálózat esővíznyelőiben és tisztítóaknáiban, illetve udvari vízösszefolyók
aknájában a blokkokat- a rögzítésre szolgáló kampó illetve drót segítségével - úgy
helyezzÜk el, hogy az ne érje el a víz szintjét, de ugyanakkor a patkányok könnyen
fogyaszthassanak belőle. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a blokkok léclábakon
álló csatornaládákban helyezhetők ki.

5
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s".*-p" Á # 2 feí&msas'y;$í#sa"a p*afkorő specrf,l$rws *v*n8se&edésg&'

lásd: 5.2.

,4"3-3' 
"q # á fe/&asxm;$fa$s wetrts*'koes wsds ígpsjsí*&efő &g"gwefdesx tlösit

lac;:leefsfs $t#* e}${ rssEÍeÜep' e$sssegíóf}y*g}$f{Íyf#sl e$síráso$* és a }eormyeaef
trsse ísa; é * es$x*$ s xrsse *'sz$cedóseíc -

lásd: 5.3.

6-"P,4- ,s .s' "x f*ffiesxn*$fa$s xrox**á<gy*$ spec,r *js/ # fgrsató$< $s cswpr**grcfás*
& rxf m sts,:ág*s 6rf ;* f gx*a t$an $r;$sá ra gs* na Üfeost$ s$sdyiss* B<'

lásd: 5'4.

s-á."$' ,q .# g farffiasensi$srs voffg$&oes sp*c,{#á<vs resísss 9*ésele$< €s
ss r$$osós*$6d sxcá<ásos f;$yod;$s$ fe$féfefe& me$fs**.

lásd: 5.5.

s- Fm€kxsffiffiiá{&s á6tm$*c"**s sffie$Y$p*ré e*

5" s". ${*sxr:á$atfr mtnsítás

trnNÉr:elLruzox
éééé-hh-nn SPC ÖsszrrocmúsR

A készítményt zárt térben és az épületek környékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
A nyomok vagy látható károkozások alapján becsÜljük meg, milyen mértékben

szaporodtak el a rágcsálők, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük'
Az irtás megkezdése előtt mérlegeljÜk, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga

(brodifakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának
megelőzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva történő
a lkalmazása.
A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk

el.
A rágcsálóirtó blokkokat tartalmazó szerelvényeket helyezzük az egerek vagy

patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük
közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.
A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 39/2oo3' (VII. 7.)

ESzCsM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8' számú mellékletének megfelelően - feltűnő
jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rá9csálóirtó szer nevét, hatóanyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát'
Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellenőrizzúk és az

elfogyasztott csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cserél1uk ti.
Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjÜk meg.

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az
egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne növeljük.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen

Vannak, helyezzÜk át azirtőszert máshova.
A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a

fogyasztás után 5-9 nappal várható'
Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény

alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPc) egyidejű
bevezetésével összekötni.
A készítmény alkalmazásával, az esetek többsé 2-6 hét alatt telies
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rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is
tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell
tenni.
A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott

irtószert ta ka rítsu k fel '

s - 3.- {3w $ mt*x$qmsós*${

Kizárőlag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak,
valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá.
A bőrrel való érintkezés kerülendő. A termék használata közben használjon megfelelő
védelmet nyújtó, EU minőségtanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűt. A termék
használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos
vízzel alaposan kezet kell mosni'
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Elelmiszertől, italtól és takarmánytól elkÜlönítve, gyermekek és nem célszervezet
állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó'
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadoző és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől
elpusztult vagy legyengÜlt patkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a
készítményt élővízbe'
Biztonsáqi adatlap foqlalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll'

$'3- Wx$$sxíxt$sítke*ő k$av*_tlen v* p k*$xset<xtt $'tm*ásgk nósxNeteiu **sös*gáÍp*
xy*jtás$ *$$iyss*k r*s x Bq,srrty*xet vsseürmst eó$n$ *v*gttéxkedssek.

TERMEKJELLEMZOK
Összerocnúsn

S

Esetleges mérgezés Vagy annak gyanúja 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 történhet.

. A szájüreget öblítse ki vízzel'

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
Bőrre jutáskor:

. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
o A bőrt bő szappanos vízzel mossa le'
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bővízzel, óvatosan öblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse Van/ azt távolítsa el és folytassa a szem további

öblítését.
. . Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Utmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálóirtó szer
lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíciő és a tÜnetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tÜneteket (pl'
orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy
kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom)
észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és
azexpozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meq kell mérni. Ha a
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protrombin idő értéke> 4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés
többszöri megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: Kr-vitamín (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni
szÜ kséq es.

s"4' A tern"ré$< lás esxsgttagol*sa fuimtonségq}s &$""áé}$ mt$exít*giáy* ve}nmtk*x*
*i{${y&s*tk.

s"s" A t*s"rné$< ti$n-o$iss$ scltóte$m$ $s *ítmrthmtós;$gi íd*je sa<s k;ssos *i{*"q}$*s$

f**t*te$*k rmeE$.s*t.

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek elől elzárt, fénytől védett,
fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig
A qvártás ideiét az eqvedi csomaoolásokon fel kell tÜntetni!

száraz, hűvös,
használható fel.
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A közegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az
ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók
eltávolításáról. A foglalkozásszer'ű felhasznátók az elhullott rágcsálók tetemeinek
veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 9B/2ooI. (VI. 15.) Korm. rendelet
előírásai szerint kötelesek gondoskodni.
A kezelés után az etetőhelyeket szüntessÜk meg. GyűjtsÜk össze a megmaradt
irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk
az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról' Az eredeti céljára fel nem
használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes
hulladék átvevő helyre - pl' hulladékudvar - kell leadni.
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A cím kefelirat tartalmazzaz

Glodacid P!us Professional rágcsá!óirtó blokk

II. forga!m azási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,005o/o brod ifa ku m

EngedéIytulajdonos és 9yártó: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360,
Szlovén Köztársaság

oTH engedéIyszám : HU-2}I4-MA-14-001 15-0000

vaIamint, jelen dokumentum a!ábbi pontjai, a csomagolás fü99vényében:

Csomago!ás je!!ege Címkén fe!tüntetendő
pontok

rá g csá lóetető szerelvényeket
ta rta l mazó kiszerelések

2.2., 3.1.(vagy 3.2.), 4.L
(kivéve a kiszerelések és
csomagolóanyagokra
vonatkozó rész), 5'I', 5'2',
5.3., 5.4., .5.5.

minden más kiszerelés

2.2., 3.1.(vagy 3.2.) 4.2., 4.2.I
(kivéve a kiszerelések és
csomagolóanyagokra
vonatkozó rész), 5 1', 5'2',
5.3., 5.4., .5.5.

Továbbá a kartonpapír vagy műanyag rágcsáIóetető dobozokon feltrjntetendő az
alábbi szöveg:

Glodacid P!us Professiona! rágcsá!óirtó blokk
Hatóanyaga : 0,005o/o brodifakum
Ellenszere : K1-vitamin
Gyártja: Unichem d.o.o. (Szlovén Köztársaság)
oTH engedélyszám : HU-2)I4-MA-14-00115-0000
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