
Упутство за употребу 

GALIBROM GB 
Родентицид у облику расутог мамка – GB за директну примену 

 

 

 

САСТАВ ПРЕПАРАТА: 

Активна супстанца:  

- Генерички назив:         BROMADIOLON 

- Хемијски назив:           3-[3-(4’- brom-bifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenil-propil]-4-hidroksi kumarin 

- Садржај:                        0,05 g/kg  

- CAS број:                      28772-56-7 

 

ПРИМЕНА: GALIBROM GB се употребљава као антикоагулантни родентицид у 

складиштима пољопривредних производа, у којима роба није у расутом стању, и у објектима 

јавне хигијене за сузбијање: 

a) cивог пацова (Rattus norvegicus), постављањем мамака у гомилице, у количини 100 g 

мамка по гомилици. Гомилице се постављају на размаку 5-7 m, 

б) домаћег, кућног миша (Mus musculus), постављањем мамака у гомилице, у количини 20-25 

g мамака по гомилици. Гомилице се постављају на размаку 3-5 m. 

Поједене мамке потребно је допунити (обновити).  

Постављене мамке оставити 10 – 15 дана, све док  постоји и најмања активност глодара. 

Активна супстанца бромадиолон, антикоагулантни родентицид II генерације. Након 

конзумирања мамка у организму глодара долази до инхибиције синтезе протромбина и 

других фактора коагулације, што доводи  до крварења и угинућа глодара. Глодари угињавају 

најчешће у својим стаништима у периоду од 3-7 дана, најчешће након једнократног узимања 

мамака. 

НАПОМЕНЕ: 

- Мамци се не смеју постављати голом руком, већ кашичицом или неким другим предметом 

(метална или пластична чашица која ће се користити само за ту намену). 

- Препарат не сме доћи у додир са: децом, прехрамбеним производима и крмивима, домаћим 

животињама и кућним  љубимцима. 

- Ради спречавања појаве резистентности на бромадиолон, нарочито сивог пацова и кућног 

миша, као и могућност испољавања укрштене резистентности, повремено вршити замену са 

родентицидима другачијег механизма деловања, као што су фосфиди. 
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ОПАСНОСТ 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Може штетно да утиче на плод. Доводи до оштећења 

(крв) услед дуготрајног или вишекратног излагања.  



ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински 

савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Не 

удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Не 

јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. Носити заштитне 

рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/ заштиту за лице. Ако дође до излагања или се 

сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/мишљење. Складиштити под 

кључем. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.  

Само за професионалне кориснике! 

Супстанце које доприносе класификацији: bromadiolon 

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ: 

Симптоми и знаци: Прво се јављају малаксалост и брзо замарање, а најупадљивији и 

најозбиљнији знаци  тровања су крварења. Она се најпре јављају поткожно на 

потколеницама, али и на слузницама уста и коњуктива, а затим у виду хематурије и крварења 

из дигестивног тракта. 

Прва помоћ: Обилна лаважа желуца изазивањем повраћања или преко назогастричне сонде. 

У случају поремећаја чинилаца коагулације протромбинског комплекса и појаве крварења 

примењују се препарати на бази К витамина (фитоменандион, 10 mg и.м.), трансфузије свеже 

смрзнуте плазме и/или крви.  

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује Центар за 

контролу тровања ВМА у Београду, Црнотравска 17, тел. (011) 2662 381 или 3608 440. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Празну амбалажу и остатке производа не бацати у реке, језера, 

мора, септичке јаме, депоније, канализацију, не просипати по земљи као ни на друга места да 

не би дошло до загађења човекове околине.  

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство складиштити у оригиналној, добро затвореној 

амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране 

и предмета за општу употребу. Држати  под кључем, ван домашаја деце, нестручних особа и 

животиња. 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, 

наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После 

завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело 

пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке 

заштите које препоручује произвођач. 

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ 

АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи 

садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати 

овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима биоцидног производа 

поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Cл. Гласник PC 36/09 и 88/10, 14/16), а 

са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном 

отпаду (Cл. Гласник PC 36/09). Забрањено је поновно коришћење амбалаже биоцидног 

производа или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе! 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да производ доспе у дубље слојеве земљишта. Не 

испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.    

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта 

дође до расипања претпарата услед хаварије превозног средства и слично, превозник је 

дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата и да о томе 

одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције, и да 

до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити изливање 

препарата у водотокове и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или 

песком. 



ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Уколико 

дође до расипања средства у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа 

у тој просторији засипањем земљом или песком.  У оба случаја сакупити расуто средство у 

контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада. 

РОК УПОТРЕБЕ: 5 година, ако се правилно складишти. 

 

Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа за достављање  техничког 

досијеа Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р. Србије бр.: 532-01-

127/1/2010-03 од 20.04.2015. године са свим важећим изменама и допунама. 

 

ПРОИЗВОДИ:  

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. 
Батајнички друм бб, Београд-Земун, 

тел.: 011/ 3072 372 


