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Ad m i n isztratív i nformáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország MURlBRoM BRoDlFAKUM nnccsÁlÓtnrÓ pÉp

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedé!yszám

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

Az engedélyezés dátuma

Az en ged ély léjár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyárt j al gy árt i

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

L.4. A hatoanyag(ok) gy árt ialgyártoi

guÍrvtcn DE MUNGUín, s. n.

Derio Bidea, 5148100 Munguía (Vizcaya) Spanyolország

Derio Bidea, 5148100 Munguía (Vizcaya) Spanyolország

Név QUTMTCA DE MUNGUIA S.A.

Cím DERlo BlDEA 5148100 MUNGUlA Spanyolország

HU-00r_44s9-0000

H U-20r_6-MA-14-00r_63-0000
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Hat anYag

A gyárt neve

A gyárt címe

Gyártási helyek

11- BrodiÍakum

Activa S.r.l./ Dr. Tezzas.r.l.

Via Feltre, 32 2oL32 Milano olaszország

Via Tre Ponti,22 37050 S. Maria di Zevio olaszország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa

2.L. Biocid termék sszetételére Vonatkoz min ségi és mennyiségi informáci

Triviális név lUPAC-név Funkci CAS-szám EK-szám Tartalom (o/o)

3-[3-(4'-bromobiphenyl-
BrodiÍakum 4-yl)'1',2,3,4-tetrahydro - Hat anyag 56073-]-0_0 259-980_5 o.oo5

1-napthyll-4-
hvdroxvcoumarin

2.2. Az el állítás típusa

RB _ Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkoz mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézked ésre vonatkozo
mondatok

Gyermekekt l elzárva tartand .

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

leruyrlÉs esetÉru:nzonnal Íorduljon ToXlKoLÓGlAl xÖzporuruoz.

A taÍtalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írások szerint'
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4. Engedélyezett fe! használás(ok)

4.L A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Foglalkozásszer felhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos l eírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (be!eértve a
fejl dési szakaszt is)

Fel használási tertilet

Az atkalmazás modja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhaszná!oi kcir

Csomago!ási méretek és
csomagol anyagok

L4. terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítménytzárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet .

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl' rágcsál k)_Házi egér

Mus musculus-Fíatal egyedek|Pl. rágcsál k-H ázi egér

Rattus norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-Vándorpatkány

R attus norvegicus-Fiatal egyedekI Pl. rágcsálok-Vándorpatkány

Rattus rattus-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsálok)_Hazi patkány

Rattus rattu s:- Fiatal e gyedek| P l. rágcsál k- H ázi patkány

egerek irtásakor: 100 négyzetméterenként 2 db (40 g) tasak pép, patkányok irtásakor:
J-00 négyzetméterenként 3-5 db (60_100 g) tasak pép - 100 -

Szakképzett ÍelhasználÓ

Doboz _ Papír, karton - i. kilogramm

Doboz - Papír, karton - 3 kilogramm

Doboz - PapÍr, karton - 5 kilogramm

Doboz - Papír, karton - 10 kilogramm

Doboz - Papír, karton - 20 kilogramm

Doboz - Papír, karton _ 25 kilogramm
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4.L.L Felhasználásra vonatkozo specifikus et írások

4-L.2 Felhaszná!ásra vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.L.3 A felhasználás során valoszín síthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részlet ei, azels segély'ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét cé1z vintézkedések

4-L.4 A felhasználástol ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkoz el írások

4.L.5 A Íe!használástol frigg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolásl Íeltételek mellett

4.2 A fe!használás leírása

Felhaszn álás 2 _ Lakossági felhasznátás

Terméktípus 1'4. termél4ípus - Rágcs il n]o szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A nyomok vagy láthato t<ároxo7ásox n becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a r majd a kezelést
ismeretében végezzÚk.
Az irtás megkezdése el tt mérlegeljLik, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyaga (brodifakum) elleni rezisztencía veszélye
fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megeltjzése érdekében javasolt a kulonbbz" nátoanyagu t<oszitmonyek felváltva t.i'ténoalkalmazása.

ányok által látogatott
bil rogzítésér l.
rendelet 8. szám11

ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámát at anyagát'

Az ete't helyeke onként ellen rizzuk, a kiurÜlt rágcsál ' Az ellen rzést eztkÖvet en hetent ihelyezését addig Íolytassuk, ariíg a r meg nem szrjnik.
Ha a kihelyezett akkor létesítsrlnt< tonn etet helyei, az lyeiett dobozokmennyiségét vis

irt szert máshova.

l,1,í1li ll?iev i rtás i

A készítmény alka tÖbbségében, 6 hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet el' Amennyiben a rágcsál kártalma ezt kovet elenség okát Íel kell derítení és aizÜkséges intéz"kedéseket meg-t<ett tenni.A kezelés után az st]k ossze, az esetlegesen kisz rodott irtoszert takarítsuk fel.

A termék használata kozben viseljen megfelel védelmet ny jto, EU min ségtan sítvánnyal rendelkez véd kesztytit.

A kozegészségÜgyi ves

Í:ll:fÍ.:|1'.::1a"j^111:l1 iíg:'=á]"I "|,í::llry 1r .t |foglalkozásszerrj Íelhas ználokaz elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyeshulladékként tortén megsemmisítésér l a225l2ol5' (Vlll.7.) Korm. rendelet el írásai szerint kÖteleseligondoskodni.
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Az en gedélyezett fel használás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
Íejl dési szakaszt is)

Fe!használási terÜlet

Az a!kalmazás m dja(i)

A felhasználás méftéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

4.2.L Fe! h asz nálás ra vo natkozo s pecif i ku s e l íráso k

A készítménytzárttérben és az épÜletek kornyékén, olyan helyen alkalmazzuk, ahol
egerek vagy patkányok el Íordulása észlelhet '

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok' eml sok (pl. rágcsál k)-Házi egér

Mus musculus-Fíatal egyedek|Pl. rágcsál k-Házi egér

RattuS norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsál k)-Vándorpatkány

Rattus norvegicus-Fiatal e gyedek| Pl. rágcsál k-Vándorpatkány

RattuS rattus-lVarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-Hazi patkány

Rattus rattus-Fiatal egyedek| Pl. rágcsál k-H ázi patkány

Beltéri

Kihelyezhet mérgezett csalétek _

egerek irtásakor: 100 négyzetméterenként 2 db (40 g) tasak pép , patkányok irtásakor:
100 négyzetméterenként 3_5 db (60-].00 g) tasak pép - 1-00 -

Lakossági (nem foglalkozásszer )

Doboz - Papír, karton - 40 gramm

Doboz - Papír, karton - 60 gramm

Doboz - Papír, karton - 100 gramm

Doboz _ Papír, karton - 160 gramm

Doboz - Papír, karton - 200 gramm

Doboz - PapÍr, karton - 260 gramm

Doboz _ Papír, karton - 500 gramm

A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsáloártalom irtoszer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e
meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértéktj egérártalom Íelszámolására).
A rágcsálok jelenlétére jellegzetes nyomaikbol (fészkek, lyukak, vonulásí utak, Ürtilék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l

kÖvetkeztethetunk' A nyomok vagy láthato károkozások alapján becsÜljuk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd
a kezelést ennek ismeretében végezzrik.
VegyÜk számításba, hogy amennyíben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos ép letekben is jelen vannak, a kezelés csak
lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre is kiterjed. A kezelés nregkezdése el tt lehetcíség szerint minden' a rágcsálok számára

I
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Elscisorban a Íalak mentén' a szekrények alatt, a brjtorok mÖgott ataxítsunk
elhullásu khoz elegend mennyiségri irt szert tudnak Íogyasztani'

a rágcsálÓk

Lehetcjség szerint használjunk olyan m anyag rágcsáloetet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hoizáa csalétekhez.A rágcsál irt
pépet tartalmaz tasakokat rogzítsÜk az etet állomásban találhat rrjd vagy tuske segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l is'
Ennek hiányában a készítményt rakjuk papír vagy mrjanyag tálcákra, majd ezeket a Íalak mentén helyezzÜk ki, végÜl borítsunk rájuk
egy-egy tet cserepet Vagy más alkalmas Íed lapot Úgy, hogy a rágcsálok a csalétket megkozelíthessék, de annoiilletéktelen
személyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A tasakokat dr t segítségével rÖgzíthetjÜk is,
hogy azt a rágcsálok ne hurcolják el.
Az etet helyekre írjuk rá: ,,Vigyázatl Rágcsáloirt szert tartalmaz!''
Az etet helyeket els alkalommal 3 nap m lva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk' A szennyezett vagy penészes
csalétket cseréljÜk ki. Az ellenrjrzést ezt kovet en 3-4 napoÍ]ta ismételjÚk meg. A csalétek kihelyezését addig tolytássuk, amíg a
rágcsál k ártalma teljesen meg nem szrjnik.
Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tÖbb 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, helyezzuk át az irtoszert máshova.
A véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 3-5 nappal várhato.
A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
A kezelés, a rágcsálok elszaporodásának mértékét lfÜgg en, 6 hetet vehet igénybe' Amennyiben a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem
csÖkken, Íord u ljunk kártev i rto szakemberhez.
A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gyrijtsuk ossze, az esetlegesen kiszor dott irt szert takarítsuk fel.

4.2.2 Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

A b rrel valo érintkezés kerrjlend ' lehet ség szerint viseljen véd kesztyrit.

4.2.3 A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletei, az
els segély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célzo vintézkedések

4.2.4 A felhasználást l fÜgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkozo el írások

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgez ése érdekében, az ellenorz
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításárol. Aa elhullott rágcsálo tetemét véd kesztyriben, kiÍordított m anyag zacsk
segítségével kell Összeszedni, majd egy további zacskoba beletenni és osszecsom zvalezárni. A dupla zacskoban lev íetemet z
hulladél(arolÓ edenybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

4.2.5 A felhasználástol ftigg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos
tárolási feltételek me!lett

5. Meta sPc fe!használására Vonatkoz általános

5. 1. Has ználatl utasítások

iránymutatások
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Lásd a lakossági és foglalkozásszer felhasznál kra vonatko z használati utasítást a 4.1'.1'. és a 4'2'1'. pontban kÜlon-kÜlon'

5.2. Kockázatcsokkent intézkedések

5.3. Várhat kcizvetlen Vagy kcizvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási
el írások és a kcirnyezetvédeImi vintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A kezeles után az szÜntessÜk meg. GyÚjtsÜk ossze a megmaradt irtoszert, valamint a rágcsáloirtÓ sze
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz rodott irt szer feltakarításárol. Az eredeti céljára fel nem használhato,
hulladékká vált irtoszert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevcí helyre _ pl. hulladékudvar - kell leadni.

6. Egyéb informáci k

K ma: DD-EPID 1203-21201,6.

A címkeÍelirat tartalmazza:
Muríbrom brodiÍakum rágcsáIoirto pép

I

árolag rágcsáloirtásra és csak a használati u
segít megel zni a készítmény véletlen emberi fogyasztását' A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és
haszonállatok' madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnekhozzá. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni. Kihelyezés után meleg, szappanos vízzelalaposan kezet kell mosni. A készítmény mérgez az eml sÖkre és a
madarakra' A kutya, macska, seÍtés és minden egyéb ragadozÓ és/vagy dogev állat mérgez dhet, ha a rágcsál irt szert l

elpusztult vagy legyengÜlt egeret vagy patkányt elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Beszennyezett, romlott rágcsálÓirto szert ne használjon fel. Biztonsági adatlap Íoglalkozásszerrj Íelhasználok kérésére
rendelkezésre áll. Élelmiszertcjl, italtol és takarmánytol távol tartand .

mérgezés vagy annak gyanuja esetén az orvoshoz és a cimkét mutassa meg az orvosnak
esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
.Hánytatás csak az orvos kiÍejezett utasítására tÖrténhet'
-A szájÜreget oblítse ki vízzel'
.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki'
.A b rt b szappanos vízzel mossa le.
.Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttjl b vizzel, ovatosan Öblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz'
Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsáloirto szer lenyelését kovet en csÖkkenhet a
véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíci és a trjnetek jelentkezése kozott akár tÖbb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelcÍ mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet,
hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésti vagy tobb haematoma, hirtelen Íellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon KJ.-
vitamint' Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kÖvet 48-72 ra elteltével a protrombin idcít
(lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori
megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: Kl-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrelellencírizni szÜkséges.)

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenek elcíl elzárt,
2 évig használhato Íel.
(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon Íel kelltÜntetni!)

száraz, hÚvÖs' jol szell z helyen tárolva, a gyártástÓl számí
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Hat anyaga: 0,005%o brodiÍakum
Engedélyes és gyárt : QUIMlcA DE MUNGUIA' s.A.' Derio Bidea, 5148100 Munguia (Vizcaya)' Spanyolország
oTH en gedélyszám: H U-20]-6-MA-14-00].63-0000

vatamint, jelen dokumentum alábbi pontjai' a csomagolás f ggvényében:
Csomagolás jellege
címkén Íelttintetend pontok:
lakossági Íelhasznál krészére2.2', 3.1', 4.L. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 5.2., 5'3', 5.4., .5.5.
Íoglalkozásszerrj Íelhaszná] k részére2.2.,3.I., 4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész),5'2.,5.3.,5.4.,
.5.5.

A rágcsál etet dobozokon felt nteten d az alábbi sz veg:
Muribrom brodifakum rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,00570 brodifakum
Ellenszere: K1-vitamin
Gyártja: QUlMlcA DE MUNGUlA, S.A., Derio Bidea, 5]- 48]-00 Munguia (Vizcaya), Spanyolország

oTH engedélyszám: HU-2016-MA_14-00163_0000

Továbbá a 20 grammos pépet tartalmaz filterpapír tasakokon Íelttintetend az alábbi sz veg:
Muribrom brodíÍakum rágcsálÓirt pép
Hat anyaga: 0,005% brodiÍakum
Ellenszere: K1-vitamin
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