BRODITOP

®

PASTA

15 g

BRODIFACOUM 0,005% + DENATONIUM BENZOÁT 0,001%
Požerová nástraha vo forme priehľadných vreciek z ﬁltračného papiera s obsahom 15g modrej
pasty určená na priame použitie ako rodenticíd. Prípravok je vhodný pre profesionálne
hubenie škodlivých hlodavcov (potkan obyčajný - rattus norvegicus, myš domáca – mus
musculus) v bytových i nebytových priestoroch a ich bezprostrednej blízkosti, v pivniciach,
povalách, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych
zvierat ai. Čas potrebný na biocídny účinok: 3-5 dní.
Zloženie brodifacoum 0,005% (tj. 50 mg.kg-1) CAS číslo 56073-10-0, ES číslo 259-980-5
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P103: Pred použitím si prečítajte etiketu. P101: Ak je
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280: Noste
ochranné rukavice. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P301+P310:
Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
Spôsob použitia
Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na
druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové
cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potravy. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a
ďalších stôp pohybu hlodavcov špeciﬁkujte najvhodnejšie miesta pokládky nástrahy. V
prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych nástrah (napr. pri eliminácii
hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať
netoxické metódy likvidácie.Nástrahu kladieme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov
(čerstvý trus, zvyšky potravy, v blízkosti alebo vo vnútri nôr ap.) pomocou komerčne
dostupných deratizačných staničiek. Ak nie sú deratizačné staničky k dispozícii, odporúčame
z dôvodov ochrany necieľových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, popr. malé deti) a
ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kúsky drenážneho potrubia alebo papierové tácky
či iné podložky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s
nástrahou použiť gumové alebo PVC rukavice.
Deratizačné staničky alebo miesta pokládky musia byť viditeľne označené informáciou
o tom, že obsahujú látku na hubenie hlodavcov a že sa staničky nesmú otvárať ani s
nimi manipulovať.
Aplikačná dávka:
V prípade myší: Kladieme v množstve až 50g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť
jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do
metrov 2 (vysoký stupeň zamorenia).
V prípade potkanov: Kladieme v množstve až 90 g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť
jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do
metrov 5 (vysoký stupeň zamorenia). Starú (znečistenú, ohryzenú) nástrahu je nutné
priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každý 3.- 4. deň). V prípade, že
niektoré miesta s nástrahou zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestenie. Ak
nachádzame uhynuté hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov.

Vždy dbajte na znemožnenie prístupu necieľových zvierat, popr. i detí. Ak už nedochádza k
úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú.
Nespotrebované zvyšky nástrahy je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu
hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a bez výskytu zvyškov potravy.
Ďalšie špeciﬁcké podmienky: Prípravok nesmie byť použitý inak, než ako je uvedené v
návode na použitie! Zabráňte deťom, vtákom a necieľovým živočíchom
(predovšetkým psom, mačkám, ošípaným a hydine) v prístupe k nástrahe. V prípade
podozrenia na konzumáciu prípravku domácim zvieraťom, vyhľadajte veterinára a
ukážte mu etiketu (štítok, kartu bezpečnostných údajov). Zabezpečte, aby nástraha
nemohla byť odvlečená mimo miesto pokládky. Prípravok sa nesmie používať na
miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s povrchom potravín alebo krmív, kuchynského
náčinia či ich kontaminácii. Nesmie byť použitý vo voľnej prírode. Nepoužívajte
antikoagulačné rodenticídy ako trvalé nástrahy, doba ich použitia by nemala prekročiť
dobu 35 dní.
Vlastnosti a mechanizmus účinku
BRODITOP® je antikoagulačný rodenticíd určený na priame použitie. Pre cieľového jedinca je
smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážanlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému
krvácaniu a následne k uhynutiu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovadlami obsiahnutými
v nástrahe a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických
príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie. BRODITOP® obsahuje
horké ochucovadlo (denatonium benzoat), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Noste vhodné ochranné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte v
dobre vetraných priestoroch. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Pri požití
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Ak je prípravok
používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrené plochy výrazne označiť informáciou a
použití antikoagulačných rodenticídov.
Prvá pomoc
V prípade podozrenia na otravu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal
alebo označenie.
po požití - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie, ak je postihnutý v
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bezvedomí. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekárovi odovzdať obal od prípravku, etiketu
alebo kartu bezpečnostných údajov.
pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.
pri nadýchaní - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadať
lekársku pomoc.
pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.
Príznaky otravy: Brodifacoum je nepriamy antikoagulant, pôsobí ako inhibítor vitamínu
K1, vyvoláva krvácanie z nosa a ďasien, tvorbu zrazenín v koži, podkožiu a na slizniciach,
celkovú slabosť, prípadne šok.
Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča
vyvolať zvracanie, výplach žalúdku a kontrola aktivity protrombínu nie menej ako 18 hodín
po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Antikoagulanty sú
kontraindikované. Špeciﬁcký protijed: Vitamín K1 (Kanavit).V prípade potreby kontaktovať
príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika
pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre, Limbová
5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín,
nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Likvidácia obalov a zvyškov
Obaly od prípravku sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom! Prázdne obaly môžu byť
odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a
národnými predpismi. Zvyšky prípravku musia byť likvidované podľa zákona. Odpad zatrieďte
podľa katalógu odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako
samotným prípravkom, tak aj vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín,
nápojov a krmív.
Doba použiteľnosti
Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Dátum výroby a číslo šarže:
Výrobca prípravku: ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve
(PD), Taliansko, telefón +39/049/9597785 - www.zapiexpert.com - info@zapiexpert.com
Distribútor: DDD Servis
Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky,
tel. +421 43-4284381, fax. +421 43-428 5125,
e-mail: dddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk
Registračné číslo: SK15-MRP-006-376/14
Broditop® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi
Balenie:

2,5kg
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BRODIFACOUM 0,005% + DENATONIUM BENZOÁT 0,001%
Požerová nástraha vo forme priehľadných vreciek z ﬁltračného papiera s obsahom 15g modrej
pasty určená na priame použitie ako rodenticíd. Prípravok je vhodný pre profesionálne
hubenie škodlivých hlodavcov (potkan obyčajný - rattus norvegicus, myš domáca – mus
musculus) v bytových i nebytových priestoroch a ich bezprostrednej blízkosti, v pivniciach,
povalách, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych
zvierat ai. Čas potrebný na biocídny účinok: 3-5 dní.
Zloženie brodifacoum 0,005% (tj. 50 mg.kg-1) CAS číslo 56073-10-0, ES číslo 259-980-5
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P103: Pred použitím si prečítajte etiketu. P101: Ak je
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280: Noste
ochranné rukavice. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P301+P310:
Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
Spôsob použitia
Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na
druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové
cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potravy. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a
ďalších stôp pohybu hlodavcov špeciﬁkujte najvhodnejšie miesta pokládky nástrahy. V
prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych nástrah (napr. pri eliminácii
hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať
netoxické metódy likvidácie.Nástrahu kladieme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov
(čerstvý trus, zvyšky potravy, v blízkosti alebo vo vnútri nôr ap.) pomocou komerčne
dostupných deratizačných staničiek. Ak nie sú deratizačné staničky k dispozícii, odporúčame
z dôvodov ochrany necieľových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, popr. malé deti) a
ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kúsky drenážneho potrubia alebo papierové tácky
či iné podložky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s
nástrahou použiť gumové alebo PVC rukavice.
Deratizačné staničky alebo miesta pokládky musia byť viditeľne označené informáciou
o tom, že obsahujú látku na hubenie hlodavcov a že sa staničky nesmú otvárať ani s
nimi manipulovať.
Aplikačná dávka:
V prípade myší: Kladieme v množstve až 50g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť
jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do
metrov 2 (vysoký stupeň zamorenia).
V prípade potkanov: Kladieme v množstve až 90 g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť
jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do
metrov 5 (vysoký stupeň zamorenia). Starú (znečistenú, ohryzenú) nástrahu je nutné
priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každý 3.- 4. deň). V prípade, že
niektoré miesta s nástrahou zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestenie. Ak
nachádzame uhynuté hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov.

Vždy dbajte na znemožnenie prístupu necieľových zvierat, popr. i detí. Ak už nedochádza k
úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú.
Nespotrebované zvyšky nástrahy je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu
hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a bez výskytu zvyškov potravy.
Ďalšie špeciﬁcké podmienky: Prípravok nesmie byť použitý inak, než ako je uvedené v
návode na použitie! Zabráňte deťom, vtákom a necieľovým živočíchom
(predovšetkým psom, mačkám, ošípaným a hydine) v prístupe k nástrahe. V prípade
podozrenia na konzumáciu prípravku domácim zvieraťom, vyhľadajte veterinára a
ukážte mu etiketu (štítok, kartu bezpečnostných údajov). Zabezpečte, aby nástraha
nemohla byť odvlečená mimo miesto pokládky. Prípravok sa nesmie používať na
miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s povrchom potravín alebo krmív, kuchynského
náčinia či ich kontaminácii. Nesmie byť použitý vo voľnej prírode. Nepoužívajte
antikoagulačné rodenticídy ako trvalé nástrahy, doba ich použitia by nemala prekročiť
dobu 35 dní.
Vlastnosti a mechanizmus účinku
BRODITOP® je antikoagulačný rodenticíd určený na priame použitie. Pre cieľového jedinca je
smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážanlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému
krvácaniu a následne k uhynutiu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovadlami obsiahnutými
v nástrahe a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických
príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie. BRODITOP® obsahuje
horké ochucovadlo (denatonium benzoat), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Noste vhodné ochranné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte v
dobre vetraných priestoroch. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Pri požití
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Ak je prípravok
používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrené plochy výrazne označiť informáciou a
použití antikoagulačných rodenticídov.
Prvá pomoc
V prípade podozrenia na otravu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal
alebo označenie.
po požití - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie, ak je postihnutý v
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bezvedomí. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekárovi odovzdať obal od prípravku, etiketu
alebo kartu bezpečnostných údajov.
pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.
pri nadýchaní - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadať
lekársku pomoc.
pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.
Príznaky otravy: Brodifacoum je nepriamy antikoagulant, pôsobí ako inhibítor vitamínu
K1, vyvoláva krvácanie z nosa a ďasien, tvorbu zrazenín v koži, podkožiu a na slizniciach,
celkovú slabosť, prípadne šok.
Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča
vyvolať zvracanie, výplach žalúdku a kontrola aktivity protrombínu nie menej ako 18 hodín
po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Antikoagulanty sú
kontraindikované. Špeciﬁcký protijed: Vitamín K1 (Kanavit).V prípade potreby kontaktovať
príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika
pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre, Limbová
5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín,
nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Likvidácia obalov a zvyškov
Obaly od prípravku sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom! Prázdne obaly môžu byť
odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a
národnými predpismi. Zvyšky prípravku musia byť likvidované podľa zákona. Odpad zatrieďte
podľa katalógu odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako
samotným prípravkom, tak aj vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín,
nápojov a krmív.
Doba použiteľnosti
Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
Dátum výroby a číslo šarže:
Výrobca prípravku: ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve
(PD), Taliansko, telefón +39/049/9597785 - www.zapiexpert.com - info@zapiexpert.com
Distribútor: DDD Servis
Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky,
tel. +421 43-4284381, fax. +421 43-428 5125,
e-mail: dddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk
Registračné číslo: SK15-MRP-006-376/14
Broditop® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi
Balenie:

2,5kg

