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á.1. A t*rrmék keyes[<edeirtti *eve

I 
Amennyiben a termék egynél tÖbb névvel rendelkezik, valanlennyi nevet meg lehet adni ebben a mezőben, ha az SPC egyéb elemei

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

TERMÉK]ELLEMZőK
sPc osszEFoGLAúsA

Kereskede!mi név1 ország
Glodacid Plus Professional rágcsálóirtő pép Magyarország
oEK szakvélemény száma 77IÍlI3o/2oI4. DDo'

&"?. ffir"r *d*{yes

[z engedélyes
reve és címe

Név Unichem d.o.o.

Elérhetősé9 Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360,
Szlovén Köztársaság
telefon: + 386 117558 150
e-mail : unichem@unichem.si

Az engedély száma HU -20 r4-tvtA- 14-00 1 1 6-0000

Az engedély
kiadásának
dátuma

2014. 10. ,,to

Az engedély
lejáratának
dátuma

2018, 10.,,to

í'3- R t*rgt-rék vás'tójx/gy*r"t*{

A gyártő neve Unichem d.o.o.
A gyártó címe Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360, Szlovén Köztársaság
Gyártási teIephelyek Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360, Szlovén Köztársaság

Í'4,- A trntóanyastwk} g5sártiÍm/ gvt*ytó3

Hatóanyag brodifakum
A gyártó neve PelGar International Ltd.

A gyártó címe Unit 13, Newman Lane Industrial estate,
Newman Lane, Alton Hampshire GU34 2QR,
EgyesÜlt Királyság

Gyártási telephelyek Kolin, Cseh Köztársaság

c-'
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3- s- t*ywtsk {*,ssectótm*e &s c$ő $$íft*sm

3.*'' A s*s'g$x$áció típusa

Felhasználásra kész, 10 illetve 15 grammos filterpapír tasakokba kiszerelt vagy
ömlesztett rá9csálóirtó pép.
Minősítése: II' forgalmazási kategória

s" s$ggeÜ cx&m*ö rvtaffi ffits *s sv$n&éx$qed*s$"e \g$$l*sttkmxi
&R *sx$-"3Nüs ML\éB\

s-$"- & €enrs:ó$< nsxt*ilyoxÁsw ós aív*kéaósm az s"372/xes$l*K neyxs*$et sxerfrrtt

I osztályozás:

lves-zetyességi
lEategqrre

E:--.^l- --r^t<] FigyeImeztető
I mondat
l

l címtézés

i Nem jelölésköteles, veszélyt jelző piktogram
szÜkséqes.

I

nem
l

trg-Y9 ! -949tés - ---r 

- 
- -

rigvelmezteto-._
mondatok

ntézkedésre PLo2 Gyermekektől elzárva ta rtandó'
vonatkozó mondatok P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

PZQo-_Lég9Iqs@-
l

2 
Nenl hatóanyagok, alnelyek ismerete elengedlretetlen a terlnék nregfelelő felhasználásáLfroz Az SPC_I tanalmazó kerelemben a

kérelnrezőnekjelolniekell apontosf,rnkciót(pl oldószcr,riasztószer.tartósitószer,pigmcntstb.) An1'ilvánosságrahozottSPC-beneztaz
információt nem kÖzlik' csupár anem hatóanyag nevét
3 

Mikroorganizmus alapú termékekre: említés arróI, ha a biocid terméken fel kell tüntetni a (munkájuk során biológiai anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett rnunkavállalók vedelméről szóló) 2000154lEK irányelv Il. rnelléklete szerinti '.biológiai veszély"jelet

TERMÉKJELLEMZőK
ÖsszrrocmúsnsPc

2-K. & ter $$< tm!mős&$i ős *'m*xrnn7is* } {$ssxntó*e$e

Közhasználatú
név

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

brodifakum 3-13-14-(4-
Bromophenyl)
phenyll- 1,2,3,4-
tetrahydronapht
halen- 1-yll-2-
hydroxychromen
-4-one

Hatóanyag 56073- 10-0 259-980-5 0,005

denatónium-
benzoát

Keserű
ízanyag2



,.ffi.HCHA Glodacid Plus Professional
rágcsálóirtó pép

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

$.R- fe t*nrné$e osz*slyoxása ós cína}k{ózése a $P/54s/ÉffiK !rányeiv {vesuéfiyes
anyag*knó$ sxó$s üv'áwy*!v} *s ea ásgsl4$l*K $r*myelss {veszéüyes
készítn"l6r"syekrő! suó üó i rá ny* lw} $<sweteÉsYl órry*í sxe *"i gtt a

osztály ozás és cím kézés a fizika i-kém iai tu lajdons ágok tekintetében

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

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszélykategória osztáIyozás
ntncs Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés a környezet teklntetében

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

Címkézés:
R-mondatok: nem szÜkséges

S-mondatok:

sL/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.
S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
537 Megfelelő védőkesztyűt kell viselnr.

4. ffi ngedé*yeze** felhasxuró[ás(ok}

4-1- t&bl*zat; sei**asxnáÉás # 3" * r*gesáló*tető sx*re6wómyt tnnt*Erna*xs
kisaerelések fog lal kcaássee ríí fe! h asm né! ó k rc+sxére'j

' Felhív-juk figyelmét, hogy a nemzeti engedélyezési kérelmek esetében 20l5.június 1-igazosztályozásnak és a címkézésnek a
67/548/ECK, valamint az I999l45lEK irányelvek követelményeinek is meg kell felelnie Uniós engedélyezésnél ez nem sziikséges.
5 M*o!u át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonk ént egy táblázaÍ).

TERMEKJELLEMZOK
OSSZEFOGLAI-ASA

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 észlelhető.

CéIszervezet (a
fej!ődési szakaszt is
beIeértve)

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

Felhasználási terület zárt térben és az épületek környékén: egér - és
patkányirtásra

Az a!kaImazás
módja(i)

ki hel yezhető mérgezett csa l éte k ( rá gcsá l óetető szere l vén nyel
együtt kerÜl forgalomba)

SPC
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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'

Fe!használói kör Foglal kozásszerű fel használók
Kiszerelési egységek
és csomagolóanyagok műanyag egéretető dobozban, papírdobozba helyezve: 10,

15,20,30 és 40 9ramm
műanyag patkányetető ládában, címkefelirattal ellátott
papírdobozba helyezve: 195 és 200 gramm

perforációval ellátott papír egéretető dobozban: 20, 30 és
40 gramm

4-"{'Í" Á # s fed$asznslásfte vomaÚ$iseó sp#e s'ss *Íőís"é$ss&"

lásd: 5.1.

s.s."s. Á .# s $*J,0pssgg*;$í;ísra vprpaf&ogs ,sslss r"ss strs$fsxíaesféss&"

lásd : 5.2.

s'"€"s" A #' s flef$sesxmsí,c$sam q/$f's*s${mxs gre,#ssís!*Ísí*esoeő $*gxs/*f$*f$ w#sg
&crymf*** ít*fssc$< rssa$efwiu eJsssegrs$y**y*Í3fásf e$őíreísojc és e $*e>e"rcy*e**
Mt$oue$ff} ét a$$r$ s xrs=gt f szkedése&.
lásd : 5.3 '

4.J'd- "& s s fs$sasgspa$íásrs* yon*f&*aó spss &ss' a f*e"mék és csc'tla$g*t*Ésa
s se$"m sxs;$gl*s é'y"f * trm g f ls gp ífa$s;$ y*c ym fs m f &msó eí6íré$sd}&,

lásd: 5.4.

6"á's- Á # á feí$eesem$íaísr"e* w*nafs*o"*d sparíf,i&css *árofa$ss íféfmf*f* és
ef *s rÜ* a tss;$E f fd# sag áas$se>s *sc* fssí fss $*é seíe & sm s $d* *f "

lásd : 5.5.

TERMEKJELLEMZOK
OSSZEFOGLALASAsPc
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4"3- tá'b5áxat: selhxsxrr&$i&s # R *mgyéb, nl$gesálóetető szenelwónyt *e**l
txx-tx| *xs és pt*g"tt ttsbrxs$g $q}sxerwüés*E< $og3a3kosásgxe*"i! felfuascmsl&$< n'&snére6

u 
Mtíuol |u át ezt a aáblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy tábláZat).
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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
előford u lása észlel hető. Va la m i nt csatorn a rendszerben
patkányok i rtásá ra használható.

Célszervezet (a
fejlődési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Fe!haszná!ási terÜlet zárt térben és az épÜletek környékén: egér - és
patká nyi rtásra, va l a mi nt csatorna rendszerben patká nyi rtásra.

Az a!kalmazás
módja(i)

ki helyezhető mérgezett csalétek

Az alkalmazás dőzisa
és gyakorisága

eqerek irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 5 méterenként 1-2 tasak (10-20
gramm) rágcsálóirtó pép,
nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként 1-2 tasak (10-20
gramm) rágcsálóirtó pép.
patkánvok irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 10 méterenként 1-6 tasak (10-60
gramm) rá9csálóirtó pép,
nagymétékű ártalomnál: 5 méterenként 1-6 tasak (10-60
gramm) rágcsálóirtó pép'
patká nvok i rtása kor csatornarendszerben :

etetőhelyenként 2o-2oo gramm rágcsálóirtó pép.

Fe!használói kör fog la l kozásszerű fel haszná lók
Kiszerelési egysé9ek
és csomagolóanyagok . műanyag zacskóban/zsákban, papírdobozba helyezve: 500

g, I,2,5,5 és 10 k9

. műanyag zacskóban/zsákban: 500 g, 1, 5, 10; 20 és 25 k9

. nátronpapír zsákban: 5, 10, 20 és 25 kg

. műanyag vödörben: L,2,4;2,5,4,5, 8 és 10 kg

r papírdobozban: 500 9, L,2,5,5, és 10 kg

. műanya99al bélelt papírdobozban:500 g, I, 2,5,5 és 10 kg

' ömlesztve bliszter csomagolásban, papírdobozba helyezve:
40,80,100, 2o0 g és 4 k9

4" á" "€ " Á # 2 fedf*,*asxsrá$ssng w*sgaf,&*"rd specl'fl&s.rs * írásas&"

A csatornahálózat esővíznyelőiben és tisztítóaknáiban, illetve udvari vízösszefolyók
aknájában a pépet ú9y helyezzÚk el, hogy az ne érje el a víz szintjét, de ugyanakkor a
patkányok könnyen fogyaszthassanak belőle. A filterpapír tasakokat drót segítségével
rögzíthetjük. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a pép léclábakon álló
csatornaládákban helvezhető ki.

sPc
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4."3.á' é "# R fcf$rasxma$íásra ez<pst*f{<*;:cÉ sp*a*ír&ws c$trírpfézkee$ss*&"

lásd:5.2.

,4'2'.3" é # € fle$sasame$$e{sne ywxt**í<ore$ vep/dsalgp#sé*&efő &*ayefd_em tr#sy
&*cvug**ü's fusfc'ísg& rssaíe8ed" *fs#s*géÍy*as3r$3s;$sí eísíy"a*s*$r ós p í<orrxycref
yóde$rx s f cd fz^e$ s trg;* *t$xd*'esds*é< 

"

lásd: 5.3.

"é"2""$" .s "s -3 fleíjx*sa*tsí*$syes vorre*fu*e<$ ea$ $jsr' s fcreffi#sf s,g *sggm*p*r';$se
&ia*oms:$g*s srf;slmra*fsgs séya worgaf&eigó e$#íp"e$s*$*-

lásd:5.4.

s".a..$. Á s "a se$*msecpsds$s w*enatrNcgá spec$ **s {'sg"g/6sí fls$féf*.je& ss
e$$e y*f** tsss;$gr j JNő s;rg}&és$s ss$ro $;$sp s*$ss $'e$e fa srr *í$g **'

lásd: 5.5.

s-s- táh$&x*t: Fe l$t*sxrt&*ás #' s *tubn*sqss $s*sx*r"elss*k $*5B*$koe;*ngxen{á
gel $tels*máüó$q rssaére'

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
fe!használás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épületek
helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy
előfordulása észlel hető.

környékén, olyan
patkányok

célszervezet (a
fejIődési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

FeIhaszná!ási terület zárt térben és az épÜletek környékén: egér
patká nyi rtásra

es

Az aIkalmazás
módja(i)

kihelyezhető mérgezett csalétek

Az alka!mazás dózisa
és gyakorisága

eoerek irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 5 méterenként maximum 20 gramm
pép (diónyi mennyiségű pép),
nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként maximum 20
gramm pép (diónyi mennyiségű pép)'
oatkánvok irtásakor:
kismértékű ártalomnál: 10 méterenként maximum 60 gramm
pép (a tubus L/5-e),
nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként maximum 60
gramm pép (a tubus 1/5-e)

Felhasználói kör foglal kozásszerű fel használók
Kiszerelési egysé9ek
és csomagolóanyagok műanyag tubusban: 3O0 9

TERMEKJELLEMZOK
osszepoclRúsnsPc
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d""?'í" s .# 2 f,eáf*asapxa$ y"a wt*gra{"&oe$ spc*cí c*s gJőfrg$so&"

A rágcsálóirtó pép a tubusból arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható ki' A
készítmény, a kijuttato eszköz segítségével képzett vékony csíkok formájában,
rágcsálóirtó szerelvény aljára nyomva helyezhető ki.
(1) Első használat előtt vá9juk le a tubus tetejéről a csaVarmenet feletti részt.
(2) A műanyag toldalékot szorosan csavarjuk rá a felnyitott tubusra.
(3) Csavarjuk le a védőkupakot a toldalék hegyéről.
(4) A tubust helyezzük a kijuttató eszközbe.
(5) Erintsük a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a

dugattyút, mindaddig, amíg a kívánt mennyiségű pép el nem hagyja a tartályt'
6) A kezelés végeztével a védőkupakot helyezzük vissza a ki'iuttató toldalékra'

4"s.á" -& # 2 fe$#*sand$ssp"a worraf&oe$ spss trs $vlss*#x&sdc*seÍe-

lásd: 5.2.

4""s-"s" g # 2 f'b$Jtasans$ásra yoreat&ogó yaÍssaíssíísí*rrees k*awesJem wasy
d**"evefefs s,**e$s*$k r6se$ef*$ *ls egrdÉy-avy's33fés$ *fd$íru.$s<p& ds a &e$a*ryre*xeÉ
ysde igpté8 esÍzó ó tr*m *éeé*edése$<"

lásd: 5.3.

4""B.4" .4 s 2 fe$fra ná$áss"a yoltaf&se<í sp**r'fl$r*s, s fe*'rné$e és esomtasrasJása
&í;foszségsssy*a$rytg* €? s$ Massaf$gs-gőef#$y"*$s#${,

lásd: 5.4.

4"s,.s" Á # .3 f*á$pa ggsfáísrdN nros*aft**"e6 sp*asf,ldeass fl$ É ffsfqyág& ss
e f fs rfJb* Íss;$grí * dő sa*í<ds cs tsro Í;$s Í fe f 8'é sefe $r sn e f $e f f -

lásd:5.5.

5- Fc$haspÍtá$ás a&Etalisgxgs sx**Y:pontja&

5. R" $'{*sxxáiatü e'rtmsít;$s

trRNÉr:rtleyzőrsPc Összerocmúsn

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 rá9csálók, 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
alkalmazása.
A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk

el.
A rágcsálóirtó pépet tartalmazó szerelvényeket helyezzük az egerek vagy patkányok

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

ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet B. számú mellékletének megfelelően - feltűnő
jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsálóiftó szer nevét, hatóanyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát'
Az etetőhelyeket kezdetben na utána 3-4 naponta ellenőrizzuk és az
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elfogyasztott csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. 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, helyezzrlk át az irtőszert 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 kártevőirtásí rendszer (IPM/IPC) egyidejű
bevezetésével összekötn i'
A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 2'6 hét alatt teljes

rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is
tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.
A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsrit< össze, az esetlegesen kiszóródott

irtószert takarítsuk fel.

s"s- Vslósz{nűs$Éhető $<öevet$em vasy kt$avetett {ratssok réseletei, *lsősegé|y-
>:yűjtás$ eEsíy&sok és a 9*i$rnxyezmt wó#eÉ uát **ixó 6vint&x$<ed6sek"
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Kizárólag 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 férhetnekhozzá'
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 rá9csálóirtó szert ne használjon fel'
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkulönítve, 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.
Biztonsáoi adatlap foqlalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

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.

. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:

. A szemet taftsa nvitva és néhánv percen keresztül bővízzel, óvatosan öblítse ki.

sPc
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. Ha a szemben kontaktlencse Van/ azt távolítsa el és folytassa a szem további
öblítését.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálóirtó szer
lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíció 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 K1-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és
azexpozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a
protrombin idő értéke )4, d mérgezettnek intravénásan Kr-vitamint kell adni. A kezelés
többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni
szÜkséqes.

S.4. & t*rmék *4rs cs* egoö*sm b$etesxssgcs *rtclnset$*mításá*"e voysqt*<*xó
előírások-

A közegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az
ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók
eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek
veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2ool. (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.

s.s- Á tea'ntök t*irolésB seltótclei ós efltartl'rat6sági ide$e szokásos €áro$ási
fe$*óteE*k rmeEEett"

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek elől elzárt, fénytől védett, száraz, hűvös,
fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
A ovártás ideiét az i csomaoolásokon fel kell tüntetni!

rrRvÉr:rll:.-tlző<
ÖsszerocuúsnsPc
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ffi. * y<&b *!őírésok ós megjeÜyeóse${-

A címkefeIirat tartalmazza=

Glodacid PIus Professional rágcsálóirtó pép

II. forgaImazási kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: 0,0057o brodifakum

Engedélytulajdonos és gyártó: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI-1360,
Szlovén Köztársasá9

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00116-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomago!ás függvényében:

Csomagolás jellege Címkén feltüntetendő
pontok

rá9csá lóetető szerelvényeket
tartalmazó kiszerelések

2.2., 3.1.(vagy 3.2.), 4.L
(kivéve a kiszerelések és
csomagolóanyagokra
vonatkozó rész), 5.I., 5'2.,
s.3.. 5.4.. 5,5.

egyéb, rágcsálóetető szerelvényt
nem tartalmaző és nem tubusos
kiszerelések

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.

tubusos kiszerelések

2.2.,3.1.(vagy 3.2.) 4.3., 4.3.7
(kivéve a kiszerelések és
csomagolóanyagokra
vonatkozó rész), 5.I', 5'2.,
5.3.. 5.4.. s.5.

valamint a kartonpapír vagy műanyag rágcsálóetető dobozokon feltüntetendő az
alábbi szöveg:

Glodacid P!us Professiona| rágcsálóirtó pép
Hatóanyaga : 0,0O5o/o brodifa kum
Ellenszere: Kr-vitamin
Gyártja: Unichem d'o.o. (Szlovén Köztársaság)
oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00116-0000

továbbá, a rágcsá!óirtó pépet tartaImazó filterpapír tasakokon feltüntetendő az
alábbi szöveg:

Glodacid Plus Professiona! rágcsálóiÉő pép
Hatóanyaga : 0,005o/o brodifakum
Ellenszere: Kr-vitamin.
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