Brodifacoum Paste
Toelatingsnummer 14407 N
Aard van het preparaat
Lokaas (blauwe pasta)
Veiligheidsaanbevelingen
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eten, drinken en
diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en
de verpakking op veilige wijze afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Handen wassen na gebruik.
Werkzame stof
Brodifacoum

gehalte
0,005 %

Toxicologische groep
anticoagulantia
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van muizen en ratten in ruimten, met
dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes of
-kisten. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren. De dosering zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen:
Brodifacoum paste is een kant-en-klare lokaaspasta tegen bruine ratten en muizen die uitsluitend
binnenshuis mag worden toegepast. Plaats het lokaas in de hiervoor geschikte lokaasdoosjes of –
kisten. De doosjes of kisten vervolgens uitzetten op plaatsen waar de muizen en bruine ratten
geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals
verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient
gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door de knaagdieren.
Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren (huis- of landbouwdieren,
vogels) en kinderen wordt geminimaliseerd. De lokaasdoosjes of -kisten niet toepassen in de buurt
van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen. De lokaasdoosjes of kisten markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Na gebruik handen wassen.
Dosering:
Bestrijding van muizen
Plaats de lokaasdoosjes op een afstand van 2 tot 5 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
muizenpopulatie. Vul de lokaasdoosjes met ongeveer 8 gram Brodifacoum pasta.
Bestrijding van bruine ratten
Plaats de lokaaskisten op een afstand van 5 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de
rattenpopulatie. Vul de kisten met 50 - 200 gram Brodifacoum pasta.
Vervolg bestrijdingsactie:
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of
elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname
meer plaatsvindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien het lokaas
geheel opgegeten is, onmiddellijk lokaas hervullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de
controlefrequentie verhogen. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel

binnen 35 dagen voltooid zijn. Indien na 35 dagen nog activiteit van muizen en/of bruine ratten wordt
waargenomen, moet de mogelijke oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden
getroffen.
Uiterlijk 6 weken nadat de opname van lokaas gestopt is, de resten van het lokaas verzamelen en
veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural).
Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt
in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers
worden vergiftigd. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige
maatregelen (laten) treffen in het belang van muis- en ratwering (ingangen afdichten, mogelijk voer
verwijderen, etc.).
Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts
blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
Gebruik van dit middel moet worden gecombineerd met de implementatie van een Integrated Pest
Management systeem (IPM).
Resistentiemanagement:
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, brodifacoum is er een risico dat muizen en ratten
resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is,
bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met brodifacoum bevattende middelen niet
hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. Het middel mag niet permanent
gebruikt worden.
Eerste Hulpmaatregelen:
Ingeval van ongeval, vermoedelijke blootstelling, of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen. Bij aanraking met de ogen contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk, en het oog langzaam en voorzichtig 15-20 minuten uitspoelen. Onmiddellijk een arts
raadplegen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Brodifacum is een
antistollingsmiddel. Gevolgen vloeien voort uit het voorkomen van bloedstolling door interactie met
vitamine K1. Vergiftigingsverschijnselen zijn snel kneuzen, bloedneus of bloedend tandvlees, bloed in
de ontlasting of urine, hevig bloeden uit kleine snij- of schaafwonden. De vergiftigingssymptomen
kunnen zich over een periode van enkele dagen ontwikkelen. Als geen sprake is van actieve bloeding,
moet de PT (prothrombinetijd) worden gemeten bij presentatie en 48-72 uur na blootstelling. Als de PT
groter is dan 4 moet 5-10 mg vitamine K1 (fytomenadion) door middel van intraveneuze injectie
worden toegediend (100 g/kg lichaamsgewicht voor een kind). Behandeling met fytomenadion (oraal
of intraveneus) gedurende een aantal weken kan noodzakelijk zijn. Er moet advies worden
ingewonnen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (i h.b. in het geval van actieve
bloeding).
Informatie voor arts: Antidotum vitamine K1 - onder medisch toezicht. Gelieve Nationaal
Antigifcentrum contacteren voor meer informatie.
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