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AdminisztratíV inÍormációk

1.1. A termék keÍeskedelmi nevei

MaoyaoÍszág zaqoÍ ÍágcsalóiíÓ pép

Ívagy&orszáQ Rodyke íágcsálÓÍló pép

lvaoyarÜszág rámpoÍal éqcsáÓitó Ép

Maqyaíoíszáq Faco.alíálcsálóiÍló pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címé

Engedélyszám

R4BP 3 tátel hivatkozási

1.3. Biocid teímékek qyánóialgyártói

Az engedélyézés dáfuma

Az engedély léjáÍatának
dátuma

A gyáÍ!ó neve

A gyártó címe

Gyártási h€lyek

viá sorqaolia,40 35o2oAíé (PD) olászol'2áo

üa soíqaolia, 40 35020 AíÍe {PD) olaszoÍszáo

1'4 A hatóanyaq(ok) gyártójalgyártói

] N D l'A' lNDUsTRlÉ cHlMlcHE s R.L

VlA soRGAGLlA 25 35020ARRE PADoVA olaszoíszáq
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Hatóenyag

A gyáÍtó neve

A gyáító címe

GyííÍtási helyek

Act va s..l' / D.' Téz7a s.Í'l.

via Felíe, 32 20132 Mían olaszorszáo

V]aTÍePonti 22 37050 s' Nlai]a d]zevio (VR) oIaszoÍsráq

2. A termék összetétele és a foÍmuláció típusa

2.1. Biocid teÍmék összetételéÍe vonatkozó minőségi és mennyiségi inÍormácio

Triviális név lUPAc-név Funkció cAs'szám EK_szám Tanalom (%)

3.t3 (4rbroNob phenyt-

BÍodlíakum Zl_yi) 1'2'3.4.lerrahydío _ Ható vao 56073 10'o 259 980 5 o.oo5
1-napthyll-4-

Phenylmetf'yl-[2- [(2,6
denalonium_benzoate d]meÓylphen}')amim]- bfieÍío aqe 3734'33-6 223-@5-2 o'ool

2-oroethyl'
dielhylamnonium

2.2. Az előálíüis tipusa

RB csa]élel (1eha5znaa5la [é92]

3. Figyelmeztetó és óvintézkedésekre Vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondalok

lvintézkedésÍe vonatkozó
mondatok

GyeÍmekeKól elzáfua taÍtddó'

KeÍúlni kell a avaonak a koínyezelbe va!' k|ulásál

LENYELEs EsETÉN:Azonnal íddulpn ToxlKoLóciA/ KÖzPoNTHoz

A |d|klom éihc|v.le 'e |fu|'doétlenl 
''.nond] 'eg!|ánon\'
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4. Engedélyezett Íelhasználá5(ok)

4.1 A Íelhasználiís leíÍása

Felhasználás 1_ #1- lakossági felhasznáók részéÍe

Térméktípu5

Az engedélyezett Íelhesználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
célorganizmus(ok) (beleértve a
Íejlődési szakaszt is)

Felhasználásiterület

Az alkalmazás módia(i)

A íelhasználás mértéke és
qyakorisáqa

14' lemékipÚs. Ráocsá|Ónó szeÍek íká'reuí elleniv€dekezésÍe hasznátszeíek)

A készifiÉnyt zát( té.be 6 e épÜle€k könyékén' olyán helyeken a]kalmazuk. ahol
egeÍek vagy palkányok elólordulása észielheló.

M u5 m! s culu s_ |va rÍe eqyedek|Rova.ok, e mlós.'k (pl. láqcsái'k} H áz l eqéÍ

Ranus Íaltu9lvaÍéÍen eqyedeklRoválok' emlósók (pl..ágcsálók)-Házi paÚúny

Rat!s noNeqcus-lVatétet( eoyedekLRovarok' élnlősok (pl' rá!csálók).VándoÍ patkány

MUs muscu !s.Fiatá] e9yedek|Pl. Íálcsálók'Ház egéÍ

Raftus .atus'Fia(al egytdek|Pl' ráqcsá|ók Há2l pa*ány

Rat!s roruéo]ct]5_F]álal eqyedek|Pl' ÍáacsálÓk-Vándol patkány

Felhasználóikör

csomagolási méretek és
csomago|óanyegok

Eqerek Ításakoí40 glan]mcsalétek patkányok ÍhsakoÍ 100 qíammcsaléiek

éoerekinásakor
_ kismérlékÚ á álom eselé| 10 méteÍenkén( 40 glamnr csalétek (2 db tasak)
_ nagylÍÉnékii ánabm esetén: 5 mélelenként 40 gÍamm Galélek (2 db t6ak).
latkánvok ntárakÓÍ:
_ k sffé ékű árla on eselén] t0 méterenkénl100 qÍamm csaé(ek (5 dh lásak),
_ náoynléÍtekÚ ána]om e*lén 5 Ílé€lenkénl 10o gramm.salét€k (5 dl' tásak)

Lakossáoi (nen Íoqlal|ozásszeíű)

20 grammos eoyedleg lasakoltpép40' 60,30 L00.120.14o 160 18a' 2oo 22o' 240.
260.2B0' 300 320.340.360 380.40o.420 440 460.4B0' Valánrint 500qlanlnos

4.1.1 FelhasználásÍavonatkozó specifikus elóíÍások
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meg hatékonya| (p ' n€cha.ikUs csapdahasz|álalakislrré(ékÚ eqéÍánalonr Íehzámolásía)'
. A íáq c sáók lelenléléíe )elleqz eles nyomá kb ól (Íészkek' ]yu kak, vonulás Utak, Ü ru ék stb 

' ) Vaq y a .á9 ásU k okoz (a károkb ó l

kave(ezletheiünk' A nyomokVaqy látható ktÍokozások a|ápján becsÚljÚk meo mi|yen nrónékben szapoÍodkk ela Íáq.9ilók' mald
a kez éléí en nek l smeretében vé9ez2 Uk.
. VeoyÚk számilásba. hogy amennyiben d egéíek váqy palkányok e érintefi hellyel szoo)szédos épirlelekben ls jelen v Mk. a
kezelés Ósak akkoÍ lesz halásos há azokra a leÍi]lelekÍé sklerled
. A kezelés megkez{lése elótl teheóség szennl minden, á íágcsálit számára élérh€ró tápláékíoÍás( táwillsunk el'
t Elsősorba. a ialak lnen(én. a szeklényekaalt a büoíok nÓq alakiÉlnk k ún etetőhelyekel amélyekbóLa Íágcsálók
elhullásukhoz elegéndó mennyis€gú nÓ'en fudnak loqy6zlanl
. A pépel tanal]iaó ii té oap íÍtasa kÓka1 azok íelryilásá nélkaL- helyezzi]k oyan mÚanyao táqcsáló eteióállonlásba ánrellyel
biztosilhaló' hoqy a qyeímekek. váamlnt a nenr cél9eÍVezel áialok iaz egyéb Vadon élő álalÓk illétve a ház]_ és haszo|iílatok)ne
íéÍlresse.ekhrzzáacsalélekhez'Azeteúál]onásokÍaÍ]Uk|elakove'kezószóVelel:,Vioyá'allRágcsálóÍlósuenlarlalmaz|-é5
qordoskoalunk a2 álohás slabl/ ítjqzíéséril.
. A2 eletŐhelyeket elsŐ alkalommal3 nap múlva ellenl5rzzÚk' az elloqyasztot csa|élk€t póloljuk' A szennyezetl Vaqy penészes
csá]áket.*!éllÚkk]'Az€l]€nőruésleztkivelően3_4naponta6méle!Üknéq'Acsalélekkhelyézéséladdqlolylassukamiga
iáqcsálók á ahátel]esen rieg nem szúnik'
.Haakihelyé?encsaélekíolyamabsa.ellooyakkorélesitsünktóbbetelőhélyet.a2egyeseletŐheyekenkheyez€tcsa]élek
mernyiségáviszo ne nowljÜk.
. Arnennyiben a csalétkék éÍ]nlel enii háÍadnák, de a láocsálÓk lovábbla s]elenVánnak' helyezzuká( az irtóSzeÍt máshova'
. A wrálvadásgátló háóanyáo késléltelétl hani6á miár a ráqcsáók élpusztulása a looy6zLi5 ulán néfuiny nappal viÍhatj'
. Acsalélketcsákáddg haoyjukknt,amíoaztáláqcsáókaktVlása ndokol]a'
. A kezelés. a íáocsák'k elszapoíod.isanak fiéÍlékétól ÍÚqqóén' 2_6 hetel Éhet iqénybe. Amenny ben a eoérá(a]om 6 hél aLalt

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specitikus kockázatcsÖkkentő intézkedések

4.1.3 A 
'élhasználás 

során valószínúsíthető közvetlen vagy közvetett hatások Íészletei, az
elsósegély_nyújtási előÍrások és a környezet Védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4 A Íelhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos áÍtalmatlanítására
vonetkozó élőírások

4.1.5 A Íelhasználástól Íüggően a teÍmék tárolása Íeltételei és eltanhatósági |deje szokásos
tárolási f eltételek mellett

gusvi a más0dla90s rné19ezések meq
táVolilani a kezelés soí.!n elpuszlull ÍágcsíÓkat' A2 elhullolt Íáqcsáló letemá wdőkesztyjben' kiÍordltot műanyaq zacskó
seqitséoéVel kell osszeszedni, ma]d elytovább zacskóba belelenniés ósszecsorrÓzva lezárn Adupla zacskóban levó tetéme! z
huIladékláÍoló edénybe kéll helvezni: lovjbbi ke2elésé komnÜnálts hulladékkénl lonénlk.

4.2 A Íelhasználás leírása

Felhasználás 2 - #2 - íoglalkozásszerű Íelhasznáók rés2ér€

Terméktípus 1a. teÍméklípls ' Ráacsálótr(ó szeÍek (Káne@ éllen l ved e kezésre hasz náll szeÍek)
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Az eng€délyezett Íelhasználá5
pontos léÍrása, amennyiben
in.lokolt
céIoÍganizmus(ok) {beleértve
Íejlődési s2akaszt is)

A ké'itfién'l zá!'1 lélben és áz épÜlelek kÖnryékér, olyan helyeken aLkalmazzuk ahol
eqeíe k Va gy pal kányok elólod u lásá é sz lelheló.

E!élek Ílásakor 40 gÍanlm csalélek' palkányok lnásakor 1o0 granrm csalélek

|]smédékÚ ánab eseIén: 10 méterenként.40 oÍamm csálétek (2 db tasak)
- íaqyménékÚ ánalomeseÉn:5 méleÍenkénl40 qÍámm csaléi€k (2 db tasak)'
Úárkánvok nlásakof
' kisnÉíéko ánabm eselén: 10 méleíenként 1o0 gÍamm.sa!étek (5 db la$k).
_ nalymérték(í ána on] eseté. 5 méteÍe|ként 10oqramm csalétek (5 dbtasak)'

szakképueft lelhasználó

20 oÍammos €lyedÍeq lasakolt Ép 1' 2,3.4' 5' 6' 7' 8' 9' 10.15' 20 és25
kiloorammos k szeÍelésben '

Mus musculus"F atal eqyedek|Pl. ÍálcsáÖk-Ház eqér

RattusÍalt!s'Éiatáleqyedek|P Íá!csálók.Ház palkány

RatlUs norveg cus_F ata]eoyedék Pl' láocsálók.Vándol palkány

[4us mlscu us domes( .us.lvaréÍen egyedékLRovarok emősok (pl.lágcsáÓk)-Ház

Ra(Us Íatfuslvaéleneqyedek|RÓvaíok' emlősók(pl'.áqcsálók)_Hiizl patkány

Ranus noregicÚs_lvaÍéÍen eqyedek|RdaÍok' embsrk (pl' ráqcsálók)_Vándoí pakinv

Felhasználásiterület

Az alkalmazás módia(i)

A Íelhasználás mértéke és
gyakoÍisága

FelhasznáIóikör

csomagolási méretek és
csomago|óanyagok

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus eloíÍások

. ,A2 líás nr€qkezdése elón nÉnegéljük' hÓgy az adon leÍúle(en á csálé(ek halóanyaqa (bÍodlklállm) elleni íezisztencia veszélye
fennál_e A tezszlenca k alakulásának íleoe ózése éÍdekében ]áVasolt a kÚlonbozó hatóaryágú kés2ilményekielváfua rÓnénó

. Acsaélek kiheyezése elŐll lelrétiséo szet|tnlndén nrás láDlá ékfoÍást táVolilsL]nk e. A Íágcsáófuó pépet laíalnrazó Íiltelpapí lbakokat e eÍe á célra s2oloáó szeÍelvényben heltezzlk az egei€ Vaqy patkányok
áta ]áloqalot( heyeke, azokVonllás úl]a Ía llleve Íeftetelezett búVÖhélyÜk kÓzelébé Gondoskoó]Ú|k d etetóállomások slabil

. A lágcsáló Ító szer k helyezéséré szolgáló szere|vényekel - a 38/2oo3'(Vll 7') EszcsM_FVM.KvVM éqyÚnes íendelels' s2ámú
fre]léklelének negiele]óen- fe]Únó jelzéssel kel] e]látn] és ázokot íelkel tÜnletni a ráocsálóÍiószéÍ nevél halóa.yagát
ellenszeÍél Valamlnt az á]kalffaó nwét. cínél és lelelonszárár'
. Az elelőheLyeket kezdélber napo|ta. UIáná 3 4 naponta ele ÚÍ z2Uk és d e folyasztÓ( csaétkelpó(ojuk' A szénnyezel( Vaqy
peDészes isaláket cseÍéljÚ k ki' Az ellendÍzé$e. kÓWlóen heren€ lsmé(eliÜkheq'. Ná a k he]yéZelt .sálétek lolyanatrsan e loqy' akkol Létesísünk tÓbb eletőhe yel' fu eayes ctélólrelyeke 1kihé y.zelt csalélek
menlyEégé( Viszonl ne nóvellÚk'
. Anre|Dv|oena.saeGekernrcflenu fráÍadnak oealao.sáók(ovabbÍaÉléenVannak'helvé7zuká1a7 nór7éí
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. A váavadd.qállo h8lo-n}dq 
^é 'lFllelPllnalosd ^ dn á l;oc.JókAlpJsl JEsd é'oq\dlz';. Jld' _él"l 

' 1o
. Acsaléikel csákaddio haqyjukkml, amíq azl a íágcsálók akivtrisa ndoko|ja'
.lndokÓ]állanÚlnehasznál]ukacsalélkeliolyamaoskhelyérésse'AkészítményalkalmazásálkivánatosinleqÍáhká.tevőltásL
re.dszer (lPN4/lPc) eqyidejú bev€zetéséve| Óss2ekótni'
. A készíl nény álka mdásáva] az esetek (óbbségébén 6 hét alall €les Íáqcsáónrentesséq éíheó el. Amenny lren a íáqcsálók

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó speciÍikus kockázatcsókkentő intézkedések

4.2.3 A telhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a köínyezet védelmét célzó óvintézkedések

4.2.4 A 
'elhasználástól 

Íüqgően a teímék és csomagolása biztonságos ánalmatlanításáÍa
vonatkozó előíÍások

A kÓzelesz9e0u0yveszély es a hasÓdlagos
kell a kezélés soÍán €ipusztult Íágcsaók ellÁ@líásáÍó]. A ÍoqlalkozásszeÍÚ félhasz|álók az elhlllolt Íáqcsálók €leméinek veszélyes
hll]adékkéft tÓnénó megsemmishéséról a 98/2001' (Vl 15)KoÍm'lendeleteldir6aiszetintkölelesekqondoskodni.

4'2.5 A Íelhasználástól íüggően a termék tárolási íeltételei és eltarthatósági ideie szokásos
tárolási'eltételek mellett

5' Meta sPc Íelhasználására vonatkozó általános

5.1" Használati utasítások

iránymutatások

5.2. Kockázatcsökkentó intézkedések

2011-03-13 ALKALIVAZASI ELOIRAS



-''ólaoÍálaaálói.lásraéscsaká]1aszná]a(utasitássze..lakalmazhatÓl

Ílos a kesz iiményÍ nem célszeMzel álatok elpuszlitásáÍa h6znánl!
Az etelóálomásoi he yét úgy kellk]elolri. hooy a csalétekllez sem a qyeímekek' sem a nem célszéfoezel állalok ne íélhessének
hozzá' A ké*il ény iréÍqdiö az énllósokre és anEdaÍakla' A kutya. nacska seÍtés és nrinden éoyélr íaqadozÓ és/vagy doqevó
álat nréÍqezödhel ha a Íáq.sáóiÍtó szend ebuszlult vaoy legyénoult eg€Íet va9y pa(án/ ellogy62lia'
sóíelValó énnlkezés keÍÜlendő' AteÍmék használala kÖzben használjon meoíeleló Védélme(nyl]jló ÉlJ minőséglanÚsitvínnyal
rendelkező VédőkeszlyÚt lV!|ka kÓzben llos en.l, n.iVagydohányozn K helyezés Utá| neeg szapparo5 Vizze á]aposa| kezet

Beszennyezefi romlot ráqcsálóÍtÓ szeÍt ne hasz|álÓ. íe '
ÉlelhBzeÍól' ilahólés takánnánv6L elkulÓnhve qvemek és nem célszéÍVezel á larck al(a]hozzá hem Íélhétó száÍd. l1]Vos

helyen ' eÍed eli csomaoolásban laÍolandó'
lntenziv szaqú anyaloklól lávo] tanandó
Ne l!(assa a készítményt élóvjzbe'
A íáqcsabiíószeÍ kes€.ú anyaool (denalóílu r beí2oál) laÍtatnraz, am€ly segit meoelÓznia kész mény WIé en emlj€n

5.3. Várható közvetlen vagy közveten hatások Íészletes leíÍása, az elsósegélynyújtási
előíÍások és a környezetvédelmi óvintézkedések

5'4. A teÍmék és csomáqolása biztonsáqos áÍtalmatlanítás:ára vonatkozó előíÍások

Ake2el6 Ulán z ePúhélyekel szÚnléssúk méo' GyűjlsÚk óssze ameqnaÍadl lÍtószeÍt' valannDl a ráqcsálóiÍló sz eÍelvényekel és
csalétek állonásokal' Gondoskodlunk d ese éqesen kLszólódoü ítószel íeltakaritásálól'

5-5. A termék tárolási feltételei és eltarthatdsági ideie szokásos tárolási Íeltételek mellett

Eredel zán csÓ ráooásban, iény(ő és hőlőVédell, száraz hÚVÖs' Íaqynre|tes ]ölszellöző lre yen tárolva a qyánásb szánritva 2
évq h6ználhaló l€l. (A gyánás ldejél a eoyedi .somaqolásokÓÓ Íél kell funtenil)

6. Egyéb inÍormációk

oEK szakvéléménv szána DD EPlo/1919_1]2015
lll. ioÍgánrazás kategóriá]Ú ÍtószeÍ
A cinlkefelÍal laÍlahazzá:
Rodykett ráqcsálóirtó pép vaqy zeqoÍ ráqcsálólÍtó pép Vaqy Lamporar Íágcsálóirtó pépvagy Facoral ráocsálóinó pépr
Formuláció: Felhas2|álásÍa kész. 20 oía lmÓs n lelpaDil lasákokba k szere t ]áocsá ótrló péD

Hatóanyaga: 0.005% bÍo(]llak!nl
Engedélyés: ]'N.D.l.A. lnduíriechiÍn]ches'Í'l', olaszoiszág
Gyánó: lndusrialchmra s í'l'' olaszoÍszág
oTH eíoedé|yszáh: HU 2015 MA'14 00132 0000

€s mérgezés Vagy a||ák lyarú]a esete! azon|alorvos uln' és a .imlé! .z oÍVosnal, méq lel m!

. LÓnyelés esetén az on n á| loÍduljoí olwshoz és nlulassa nÉg a IeÍmék dobozál, c'mkéjél vagy bizlorcági áda apiát.

. HánytátáscSákazoÍvoSkilejezellUlasitásála1ó]térlrel

. A szá|Ü.éqel oblilse kivizzel.

. Észméletlen sze lélyrek semm ne ad|on száion á'

. Vegy€ lé aszennyezetl Íuhálés a lw.ibü lrásználal elólt n1ossa k.

. A bónbó szappanosvizzel mossale'

. Pa1asz je enlkezésekor Ío/dUl]on szakorvoshoz

. A szemet larca nyitva és néhány percen kereszlu|bri vizzel. óvatosan oblítsekl'

. Há a szeNben konlaktle]cse Van, at táVolftsa elés folytassá a szen] lovább Óblitésél'

. Pansz jelentkezésekor íoíduljon szakÓívosho2'
Útmltátás a2 oNosnak:
A készítmény Vé.álvadásoálÓ hatÓahyaqot bÍodilaklmot lárta]Dáz' A Íáqc5áóllÓ SzeÍ lenyelését kdvelóen csÓkkenhel a
@ralvadási kép€sség és b€lsó €Ízés jélentkezhel'
A méroezés/expozíc ó és a tÚnáek ]eléntkezése kÖ2ÓnakállÓbb nap iselle|hel.
AkészÍménytlenyelŐméjgezenellálásakol,ame..ybe.ajelle.nzóli]nelekel(pl'oíVéÍzés.íílyvérzésvélkopésvéresvize]el,
hGszabb véÍalvadási idő' nagy kite!€désÚ vaqy úbb haematoru' hÍ{elen Íellépó' szoladan visceÍáis lalda/on ) 6zle/i' ad]oü K 1
Vtamlnt Nanemészelhelóvérzés akkÓ/ a fiérgezen elálásakaÍ és az expozíciól kaveló 4s_72 ÓÍa ellellé@l a pÓÍonbin ldÓl
(iNR) neq kel]métn Haaptoíombn dóénéke>4 a nrétg'"zet(nék íÍavénásan K1Vtamint kélladn] A kezelés 1ijbbszir
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. Látosságl dh6ználói kÖí: 3.' 41' (k]véve a kis'€.€lés6k és csomaloló anyaloka vonalko'ó Ész)' 5'2'' 5'3' 5'4'' 5.5' pofuo*

. Foslalkozásszeíűíélhaszndói kór 3.' 42' (kivéve a kis'€relés€k és csomalot' anyagoka \oíÉtkozó úsz)' 5.2'. 5'3.' í1t'' 5.5.

lovábba. a Éocsálónó pépét tartáldEzó ílteípapíl talalokon l€tilnletendó az aláDbi szÖveg|
Rodyl(lll Íálclalóirtó Pép vagy
zqo. í&c.íóiÍ!ó páP lq
L.mporat rálcsá|óldó pép vagy
F.cod ÍágcadóiÍ!ó péÉ
Halóanyaga| o'oo5% bÍodiíakum
rA csolnaloLsoíi ca.k d rÍlort td ék k í.llcd.lmi névót .zükgágÉ ftltontétni.
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