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                     ІНСТРУКЦІЯ 

щодо застосування дезінфекційного засобу "Бродівіт 0,25% розчин " для 
приготування отруйних принад та використання їх з метою  проведення 

дератизаційних заходів. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 1.1. Повна назва засобу. „Бродівіт, 0,25% розчин”(далі по тексту «препарат»). 
 1.2. Виробник. ТОВ “Фабрика Агрохімікатів” (Україна) на замовлення ТОВ 

“Компанія “Укравіт” (Україна) 
 1.3.Склад засобу: вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:  діюча 

речовина бродіфакум - 0,25%; допоміжні речовини: емульгатор, розчинник, барвник - 
до 100 %.  

 1.4. Форма випуску, фізико-хімічні властивості засобу, пакування: Бродівіт 
випускають у формі  рідкого концентрату, який має вигляд  в’язкої рідини від 
червоного до темно-вишневого,  або іншого (в залежності від барвника) кольору, без 
запаху. Засіб не леткий, не корозійний, пожежобезпечний, мало розчинний  у воді та 
жирах, стабільний за умови зберігання у закритому пакуванні виробника при 
температурі від – 10о С  до + 30о С .  

Розфасований в споживчу тару по 1л, пакується в транспортну тару(картонний 
ящик)  по 10л. 

1.5. Призначення засобу: Препарат Бродівіт   призначений виключно для 
приготування  отруйних принад з вмістом діючої речовини 0,005 % бродіфакуму та 
використання їх  в  дератизаційних заходах по знищенню синатропних гризунів, які є 
джерелами та переносниками збудників інфекційних хвороб у середовищі 
життєдіяльності людини. 

Концентрат призначений лише для професійного застосування фахівцями 
спеціалізованих служб та підрозділів, підприємств профілактичної (медичної) 
дезінфекції, лабораторних центрів Держсанепідслужби України, інших організацій або 
господарств за умови додержання вимог законів та інших  нормативно-правових актів 
з охорони праці та промислової безпеки. 

 Принади, виготовлені на основі Бродівіту,  високоефективні для боротьби з 
сірими і чорними пацюками, хатніми мишами, полівками, піщанками  та іншими 
шкідливими гризунами  на різних об'єктах забудованих та незабудованих територій 
населених пунктів, в тому числі  в житлових приміщеннях, установах і підприємствах 
різного призначення, підвалах, складах, сховищах, спорудах захищеного 
грунту(теплиці, парники),  кормоцехах, тваринницьких комплексах промислового типу, 
птахофабриках, м’ясопереробних підприємствах, за умови дотримання санітарних 
правил або програм захисту об’єктів та територій від шкідників  та галузевих норм, 
діючих на конкретному підприємстві. 

1.6. Специфічні біологічні властивості:  Кумаринові властивості препарату 
та принад на його основі  обумовлює діюча речовина бродіфакум - антикоагулянт 
другого покоління, для  якого характерна виражена кумулятивна дія.  Препарат 
активний проти гризунів, резистентних до інших засобів. Вплив бродіфакуму на 
організм гризунів   типовий  для антикоагулянтів(діє на синтез протромбіну) і 



проявляється в порушенні механізму згортання крові та викликає підвищену 
схильність до кровотеч, що призводить до загибелі гризунів.  

Уповільнений розвиток симптомів отруєння запобігає виникненню у гризунів 
побоювання до споживання принади, захисні реакції не формуються. 

Пацюки та миші можуть одержати летальну дозу вже під час однієї годівлі,  
масова загибель гризунів настає через 3-7 днів після поїдання приманки. 

1.7. Токсичність препарату:  
 Препарат Бродівіт належить до помірно небезпечних сполук. При 

ентеральному та дермальному надходженні до організму відноситься до 3 класу 
небезпеки(у відповідності до ДСанПіН 8.8.1.002 та ГОСТ 12.1.007); має слабко 
виражені шкірно-резорбтивні властивості - не подразнює слизові оболонки очей та 
шкіряні покрови, не виявляє сенсибілізуючих властивостей, інгаляційної небезпеки не 
представляє.  Має виражені кумулятивні властивості. 

Принади, виготовлені на основі препарату  з кінцевим вмістом бродіфакуму 
0,005 %, за токсичністю відноситься до мало небезпечних засобів(4 клас небезпеки), 
проте при систематичному надходженні до організму володіють кумулятивними 
властивостями. Місцево-подразнюючих  та сенсибілізуючих властивостей  принади 
не проявляють;  нетоксичні  в інгаляційному відношенні. 

 
2. ПРИГОТУВАННЯ ОТРУЙНИХ ПРИНАД. 

2.1. Умови приготування принад. 
Забороняється використовувати препарат  у концентрованій формі! 
Принади  виготовляють на спеціалізованих підприємствах при наявності 

дозвільної документації та умов  дотримання  режиму виробництва та Інструкції  
виробника, а саме «Інструкція щодо застосування дезінфекційного засобу "Бродівіт 
0,25% розчин " для приготування отруйних принад та використання їх з метою  
проведення дератизаційних заходів». 

Принади на основі  препарату Бродівіт готують з використанням різного 
кормового наповнювача (очищене зерно, крупи, гранульований комбікорм, каші, 
овочі, м’ясний або рибний фарші та інші привабливі для гризунів доброякісні 
продукти) та  атрактивних (приваблюючих) речовин (рослинна олія, цукор пісок 
тощо). Для приготування принад атрактанти зміщують з концентратом, потім 
отриману суміш вносять у кормову основу і ретельно перемішують до рівномірного 
розподілу препарату  по всій масі. Склад кормового наповнювача та інших 
інгредієнтів підбирають у залежності від виду гризунів, їх харчових уподобань та 
специфіки кормової бази на конкретному об’єкті. У принадах для мишей краще 
використовувати  сухе подрібнене зерно або крупи. 

Забороняється використовувати у принадах не подрібнене насіння соняшнику  
та інші продукти, привабливі для людей. 

2.2. Розрахунки для приготування принад: Для приготування одного 
кілограма отруйної принади необхідно змішати 20 мл препарату та  980 г кормової 
основи. Для збільшення принадності та підвищення ефективності  дератизаційних 
заходів до складу кормової основи рекомендується вводити атрактанти: рослинну 
олію ( до 3 % від маси готової принади), цукровий сироп ( до 10 % від маси готової 
принади), при цьому кількість основи зменшується на відповідну кількість 
використаного  атрактанту.  

Зернові приманки у великих об’ємах доцільно виробляти за допомогою 
механічного змішувача. Загружають у змішувач 98кг свіжого сухого зерна та повільно 
додають 2л бродівіту, після чого ретельно перемішують суміш на протязі 30 хвилин. 
Використовувати принаду можна через 24 години, після того, як вона достатньо 
просохне. 

 



2.3. Зберігання  принад.  
Зернові, круп’яні та принади на комбікормі використовують у свіжому і 

висушеному вигляді. За необхідності зберігання  таких принад  їх просушують і 
розкладають у тару, що закривається,  маркують етикеткою. Текст етикетки на тарі 
обов’язково повинен мати інформацію про склад та призначення принади, дату 
виготовлення, а також застережний напис „Токсично!”.  

Готові принади зберігають в складських приміщеннях або в спеціальних 
закритих шафах, проводять належну реєстрацію  їх надходження та витрат. 
Температура зберігання від – 10С до + 30С. Забороняється зберігання разом з 
продуктами харчування та кормами для тварин.  

Термін зберігання сухих принад не більше 1 року. Принади,  виготовлені на 
основі каші, м’ясного або рибного фаршів, застосовують тільки у свіжо-приготованому   
вигляді.  
 
3. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНАД  З МЕТОЮ ДЕРАТИЗАЦІЇ 
            3.1.  Застосування готових принад проводять відповідно з «Інструкцією щодо 
застосування дезінфекційного засобу "Бродівіт 0,25% розчин " для приготування 
отруйних принад та використання їх з метою  проведення дератизаційних заходів». 

 3.2.  Для забезпечення ефективної системи захисту конкретного підприємства 
від гризунів  перед початком проведення дератизаційних заходів необхідно  
обстежити всю  площу будівель об’єкту та прилеглої  до них території. 
Обстеження(моніторинг) включає огляд об’єкту, збір інформації у персоналу або 
мешканців  про наявність гризунів або слідів їх перебування. При обстеженні 
застосовують суб’єктивну оцінку (наявність свіжих погризів, пошкоджень, посліду, 
жилих нір, живих гризунів) та об’єктивні методи виявлення гризунів (слідові 
майданчики, клейові пастки). Обстеження проводять з метою: 
           - визначення активності, кількості та видової приналежності гризунів; 

- визначення ступеню загрози зі сторони шкідників; 
- визначення шляхів, якими шкідники можуть проникати на територію об’єкту 

або всередину приміщень; 
- визначення наявності на території об’єкту сприятливих умов для 

розмноження гризунів; 
- визначення найкращих точок для розміщення принад в місцях укриття та 

харчування гризунів, на шляхах пересування до джерел води. 
3.3. Місця розкладок необхідно маркувати „Отрута! та № точки”. Це дозволяє 

ефективно працювати з принадою та швидко збирати рештки після закінчення 
дератизаційних робіт. Відстань між точками розкладки 2-15 м. 

3.4. Принаду розкладають за допомогою  совка  або пластикової ложки у 
спеціальних або пристосованих для цього ємностях: контейнерах з картону, 
пластику, жерсті, в лотках, обрізках труб, ящиках тощо, що сприяє кращому 
зберіганню та споживанню принади шкідником, захищає її від опадів, надлишкової 
вологи, запобігає поїданню пташками та іншими тваринами. Принади розміщують у 
місцях, недосяжних для сторонніх осіб,  дітей, хатніх та свійських тварин, птиці. 

 Норми для закритих приміщень:  50-100г принади на 10кв.м. площі  для знищення 
пацюків та 10-25 г на 10кв.м. площі  – для знищення мишей   з послідуючим 
поповненням принади за умови поїдання гризунами попередньої порції. Контроль за 
наявністю принади проводять 1-2 рази на тиждень. 

Норми витрати принади на прилеглих територіях: 1,5 - 2,5кг принади на 
1га(1000кв.м.), в залежності від виду гризунів та їх чисельності. Принаду закладають 
безпосередньо в нори, зверху засипають землею або закривають підручними 
матеріалами(грудочками землі, камінням, гіллям, ганчір`ям тощо) 



            3.5. Принади на основі Бродівіту  привабливі для гризунів. Загибель гризунів 
настає  на 3-7 добу.  

3.6. Принада може бути залишена в місцях недосяжних для сторонніх осіб, але 
сприятливих для укриття та переміщення гризунів, з метою запобігання їх можливого 
заселення та підйому чисельності(профілактика). В цьому разі принаду розкладають 
у спеціальних контейнерах, що зачиняються,  і проводять спостереження не рідше 
двох разів   на місяць. 

 
4. ЗАСТЕРЕЖНІ  ЗАХОДИ 

4.1.  Для запобігання випадкових отруєнь необхідно виключити можливість 
надходження препарату та принад на його основі до організму людини 
дотримуватися правил безпеки та особистої гігієни. При роботі з препаратом 
забороняється палити та приймати їжу.  
 4.2. До роботи з препаратом допускаються особи, не молодші 18 років, які 
пройшли відповідний інструктаж. До роботи не допускаються вагітні та жінки, які 
годують немовлят, а також особи з хронічними захворюваннями 

           4.3. Приготування принад на основі препарату Бродівіт можливе за умови 
користування засобами індивідуального захисту та спецодягом(халат, шапочка або 
косинка, респіратор або захисна маска, окуляри, гумові рукавиці). Після роботи 
ретельно вимити руки з миючим засобом та змінити одяг.  

4.4. Принаду доставляють на об’єкт до місць розкладки в спеціальній тарі 
(сумки, чемодани тощо), що використовуються лише для вказаних цілей. На тарі з 
принадами повинна бути етикетка з написом “Отрута”. 

4.5. Після закінчення дератизаційних заходів  залишки принади та тару (якщо 
їх не можна використати вдруге), а також тушки гризунів необхідно спалити або 
закопати у спеціально відведених  місцях в землю на глибину не менше 50 см, 
попередньо  обробивши 10 % - ним розчином хлорного вапна. Не закопувати  
залишки принади  та гризунів  поблизу водойм та колодязів. 

4.6. Не допускати надходження засобу у водоймище, до каналізації або  в 
грунт. Пролитий концентрат необхідно засипати піском, тирсою, потім все ретельно 
зібрати в спеціальний контейнер для подальшої утилізації. 

4.7. Дотримуватись правил особистої гігієни та безпеки.  
4.8. Людей, які працюють на оброблюваних об’єктах, необхідно сповістити про 

наявність родентициду та необхідність дотримання правил перестороги та заходів 
безпеки. 

 
5.  ПЕРША  ДОПОМОГА  ПРИ ОТРУЄННІ 

 При випадковому попаданні препарату до організму людини може виникнути 
отруєння, ознаками якого є: головний біль, нудота, блювота, слабкість. В подальшому 
може з’явитися кровотеча з носа та ясен. Потерпілого необхідно негайно усунути від 
контакту з препаратом  та прийняти належні заходи щодо виведення отрути з 
організму. Дати випити потерпілому кілька склянок води, викликати блювання. 
Процедуру повторити 2 рази. Потім вжити 10-15 подрібнених таблеток активованого  
вугілля з 1 склянкою води та прийняти сольовий проносний засіб ( 1 столова ложка 
глауберової солі на склянку води). Терміново звернутися до лікаря. Антидотом  є  
вікасол (Вітамін К1), який застосовується під контролем лікаря. 

При випадковому попаданні  засобу на шкіру потрібно ретельно промити 
забруднену ділянку проточною водою з милом або слабко лужним розчином соди. 

При випадковому попаданні засобу в очі необхідно терміново промити їх 
проточною водою протягом 10-15 хв. В разі необхідності звернутися до лікаря.  

Можливість гострого респіраторного отруєння препаратом виключається. 



 

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЗБЕРІГАННЯ ПРЕПАРАТУ. 
Транспортування здійснюється в оригінальній упаковці виробника (пластикові  

флакони по 1л) усіма видами критого транспорту згідно з чинними правилами 
перевезення відповідної категорії вантажів, що діють на даному виді транспорту.. 
Забороняється перевезення препарату та принад на його основі разом з продуктами 
харчування та кормом для тварин.  

Препарат Бродівіт зберігають у тарі  виробника щільно закритим у критих, 
сухих складських приміщеннях, які не мають доступу для загального користування, 
окремо від лікарських засобів, продуктів харчування, корму для тварин, на належній 
відстані від приладів нагрівання та джерел відкритого вогню при температурі  
від  0о С  до + 30о С. Уникати попадання прямих сонячних променів. 

Гарантійний термін зберігання у тарі виробника 3 роки з дати виробництва. 


