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Álnvll NÉPEGÉszsÉe Ücvl És rlszTloRvost szoLGÁLAT
országos Tisztif orvosi Hivatal

Cím: l097 Budapest. Albert Fl rián t2-6.
Levelezési cím: l437 Budapest, Pf. 839.
IktatÓszárn: KEF- l 025 |-21201 6
Eloiratszám: KE F-3 994 l20 l 4
Tár-ey: A Lanirat rágcsáloirto blokk forgalomba

hozatali engedély'e idobeli hatályának
kiterjesztése

Ugy'intézo: Szánto Emese
E-mai I : ti szti fborvos,?oth. antsz.hu
Telefbn: +36 I 476 110012802
Melléklet: -

I'cilas:adas esetén kérem. a fenti iktat s:ántra
lt ivatko :n i s: ív e s ke dj é k.

HATAROZAT

Az orczágos Tisztifoorvosi Flivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.) a LiphaTech S.A.s.
(Bonnel - CS 10005, 47480 Pont du Casse, Franciaország) kérelmére indult kolcsÖnos elismerési
elj árásban kiadott, 201 4. febru ár 24. napj án kelt KEF -3994-312014 számu haÍározatát _ a határozat
t bbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo részének 4. ponda a kovetkezoképpen modostrl:

4. Jelen haÍározat2020. augusztus 31_ig hatályos.

2.) A határozat I . s'zámri melléklete 2. pontj a az alábbiak Szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU -20 1 4-MA- 1 4 -0007 6- 0 000
Engedély leiáratának id pontia 2020.08.31.

Els engedély száma / kiállít ,ja FR-2013-1 01 0 (lakossági felhaszná| k) l
Franciaország

Termék neve az els engedélyen SUPERCAID BLOCK

A KE F_ 39 9 4 -3 / 20 1 4 szám határo zat e gy eb e kb e n v áIto zat\an.
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Ármn,tl NÉprcÉszsÉcÜcvl És lszTIoRVoSl SzolcÁnr
országos Tisztif, orvosi Hivatal

A KEF-3994-3/2014. sz m határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék más uni s tagállamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcsiin s elismeréséhez

1. A termék neve: Lanirat rágcsálríirt blokk

2. Az engedély adatai:

haTech S.A.S.

Eneedély száma HU-20 1 4-MA- I 4-0007 6-0000
Eneedélv leiáratának id pontia 2016.06. 30.
Els eneedély száma / kiállít ja FR-201 3-101 0 (lakossági felhasznál k) / Franciaország
Termék neve az els engedélyen SUPERCAID BLOCK

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Cégnév LiphaTech S.A.S.
Cím Borrrrel BP 3, 47480 Pont du Casse, Franciaország
Telefon +335 53 69 35 70

E-mail billeretm @de sango sse. com
Kapcsolattart Dr. Mikaeline Billeret

4. A gyárt adatai:

Production Centre' Av. Jean Serres, ZAMalére,
47480 Pont du Casse, Franciaorszá

5. A forgalmaz adatai:
Céenév Novartis Animal Health d.o.o.
Cím Verov5kova 57 , 1000 Ljubljana, Szlovénia
Telefon +38 615 802 884

6. A termék á|ta|átnos jellemzoiz

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 lrágcsál irt szeÍ

Felhasználási teriilet
házi egér (Mus musculus),
vándorp atkány (Rattus no rv e gi c us) és
házi patkány (Rattus rattus) elpusztítására

Formuláci iellege felhasználásra kész, e setenként tasakokba kiszerelt r ágcsáI irt blokk
A rágcsál irt szer keseri anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelozni a

készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

7. A termék iisszetétele:

Hat anyag EU_szám CAS_szám mlm"Á

bromodiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005

tisztasága min. 96,90Á

A hat anyag gyárt jának kiléte és a termék cisszetétele bizalmas adat.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 11OO - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



A fenti adatokat a KEF_3994-3l20l4. számuhatározat2. szám melléklete tartalmazza.

8. A termék osztályozása és címkézése az I999l45tEK irányelv szerint:

* 2015.06.0l-t l alkalmazand

10. Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazásikategoriáju, szabadforgalmri irt szer

1 1. Egyéb felhas zná'Jási el írások:

osztálv ozás Artalmas, veszélyi el: Xn

Veszélyszimb lum

Kockázati
mondat(ok)

R20 Belélegezve árta|mas.
R 48/20l21l22 Hosszabb id n át belélegezve, b ron és szájon kereszti.il a

szerv ezetbe i utva ártalmas : srilyos egészsé gkárosodást okozhat.

Biztonsági
mondat(ok)

sll2 Elzárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tartand

s37 Megfelel véd kesztyutkellviselni
546 Lenyelése esetén azonna| orvoshozkell fordulni, az edénytl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

9. A termék osztályozása és címkézése a CLP: 1272l2008/EK rendelet szerint*:

osztályozás STOT RE 2

Veszélyt jelz
piktogram
Figvelmeztetés(ek) Figyelem
Figyelm eztet
mondat(ok) H373 Ismétl do vagy hosszabb expozíci esetén károsítja a szerveket.

Óvintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

P102 Gyermekekt l elzáwatartand .

P280 Védokes ztyu hasztálata kotelez (csak foglalko zásszetú
felhasznál k)

P301 + P310 LENYELÉs ESETÉN: azorrrral forduljon ToXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ v agy orvoshoz.

Felhasznál i ktir lakossági felhasznál k
Felhasználás helye . zárt térben és az épiiletek kcirnyékén

12. Csomagolás:

Felhasználríi
ktir Kiszerelés egysége Csomagolás formája Forgalomba keríil

kiszerelés ttimege

Lakossági
10 - 45 grammos,
egyedileg tasakolt

blokk

o mrianyag egéretet dobo zban,
illetve patkány eteto ládában,
kartondob ozba helyezve

(1-10 db
etet dob ozlkartondoboz)

. fedéllel ellátott át|átszatlan
mríanyag vcidcirben

0,05 - 1,5 kg

.kartondobozban 0,05 - 1,5 kg

.fem dobozban 0.05 - I ke

. át|átszatlan, v isszazárhat
mtianyag zacsk ban

0,05 - 1,5 kg

Lakossági

10 - 45 grammos,
egyedileg tasakolt

blokk

o mtíanya ggal bélelt
kartondobozban

0,05 - 1,5 kg

10 - 45 grammos

blokk

o mtianyag egéreteto dobo zban,
i l letve p atkány eteto ládáb an,
kartondobozb a he lyezve

(r-10db
etet o dob oz lkartondob o z)
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13. Használati utasítós:

13.1. A műanyag rágcsálóetető szerelvényeket tartalmazó kiszerelések külső csomagolásán

.A mérgezeIl csalétek kihelyezése elcítt mérlegeljiik, hogy a tapasztalt rágcsálórírtalom irtószer

a|katmázása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű

egériírtalom fe1sziámolására).
.A készítményt zárt térben és az épiiletek kómyékén olyan helyeken alkalmazzú, ahol egerek vagy
patkrínyok előfordulása észlelhető'

.A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek' lyukak, vonulási utak, iiriilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkból következtethetiink. A nyomok vagy Látható krírokozások alapjrfur

becsüljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzijk.

.Vegyiik számításba, hogy amennyiben a rágcsálók az éintetÍ hellyel szomszédos épületekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a teriiletekre is kiterjed.
.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint mínden, a rágcsrílók széméra elérhető táplálékfonást
távolítsunk el.

.A rágcsálóetető dobozt/ládát felnyitrís nélkÍil' a megfigyelt rágcsálóakttvitás közvetlen közelében'
elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt és a bútorok mögött helyezziik el.

.Ügyeljiink arra, hogy az etetőiíllomást gyermekek és tr.íziálatok á|tat hozzá nem férhető helyre
tegyiik.

.Lehetőség szerint gondoskodjunk az etetődobozlláda stabil rögzítéséről.

Alkalmazási dózis eeerek irtiísakor:

- kismértékű rírtalomná: 2-3 méterenként 50 gramm csalétek,
nagymértékű rírtalomrrríl: 1_1,5 méterenként 50 gramm csalétek.

Alkalmazási dózis oatkánvok irtásakor:

- kismértékű rír'talomnál: 8-l0 méterenként 200 gramm csalétek,

- nagyménékű ártalomnál: 4_5 méterenként 200 gramm csalétek.

.Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap mriLlva ellerrórizziik, a kiiirült rágcsálóirtó dobozokat
cseréljtik le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjÍik meg. A csalétek kihelyezését addig
fol}tassuk, amíg a nígcsálók rírtalma teljesen meg nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezelt dobozok mennyiségét viszont ne növeljiik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a nígcsálók továbbra is jelen varurak, helyezzi'ik
át az irtószert másltova.

.A véralvadásgátlő hatoanyag késleltetett hatiísa miatt a #tgcsálók elpuszfulása a fogyasztás utÍn 4-
17 nappalvárható.

.A csalétket csak addighagyjú kint, amíg azt a rárycsálók aktivitása indokolja.
'A kezelés, a rágcsálók elszaporodásrínak mértékétől fiiggően, 2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egériírtalom 4 hét alatt nem csökken, forduljunk krartevőirtó szakemberhez.

'A kezelés {rín, de legkésőbb ó hét mú.lva, az etetőállomásokat gyűjtsiik ijssze, az esetlegesenkiszóródott irtószert takarítsuk fel.
13'2' Minden más, a blokkot 5G_1500 gramm közötti töltőtömeggel tarÚalmazó kiszereléskülső csomagolásán

ljiik' hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer
n (pl. mechanikus csapda használata kismértékű

n olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy

'A rágcsálók.ielenlétére iellegzetes nyomaikból (feszkek, lyukak, vonulási utak, iirülék stb.) vagy arágásuk okozta trlrotüot -to'"*.l,",r'",i'l''o1'.l,';u 
'ugy láthutJ k;;I;)i."l 
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becsiiljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsáók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzilk'

.Vegyiik szfunításba, hogy amennyiben a rágcsálők az éintet|hellyel szomszédos épiiletekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető üíplálékfonást
távolítsurrk el.

.Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt' a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket,
amelyekból a lágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasáani.

.A blokkokat helyezziük olyan mtíanyag rágcsálóetető állomásba, amellyel biztosítható, hogy a
gyermekek, valamint aháai- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez. Gondoskodjunk
az etetőállomások stabil rögzítéséről.

Alkalmazási dózis eeerek irtásakor:
kismértékű ártalomnáI: 2-3 méterenként 50 gramm csalétek,
nagymértékű ártalomnifl: l-1,5 méterenként 50 gramm csalétek.

Alkalmazási dózis patMnyok irtrísakor:

- kismértékű ártalomnill: 8-10 méterenként 200 gramm csalétek,

- nagymértékű rírtalomnál: 4-5 méterenként 200 gramm csalétek.

.Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenórizziik, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A
megromlott vagy penészes csalétket cseléljiik kj.. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjiik
meg' A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a nígcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljÍik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenÍil maradnak' de a rágcsálók továbbra is jelen varumk, helyezziik
át az irtószett máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a nígcsrílók elpusztrrlása a fogyasztás utiín 4-
17 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjú kint, amíg azt a rágcsálók aktivitrísa indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől fiiggően, 2-6 heteÍ vehet igénybe.
Amennyiben az egérrírtalom 4 hét alatt nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.

.A kezelés uLín, de legkésóbb 6 hét műva, az etetőállomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

14. Firyelmeztetés:
Kízátólag télgcsáióírtásra és csak a haszrriílati utasítiís szerint alkalmazható!
A csalétket olyan helyekre rakja ki' ahol gyermekek, hazi- és haszonállatok, madarak, valamint
más' nem célszewezet álatok nem férhetnek hozzá. Az irtószer kihelyezésekor használjon
védőkesztJríít. Munka közben tilos enrri, inni vagy dohányozni! Kihelyezés utiírr meleg, szappanos
vizzel alaposan kezet kell mosni.
BeszenÍryezett, Íomlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élehiszertől és takarmánytól elkÍilönítve, gyemrek és nem célszervezet állatok áIÍal hozzá nem
féthetó, szataz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tiírolandó'
A készítmény métgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadozó és/vagy dögevő ál1at mérgezódhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengiilt
patkánf' egeret elfo gyasztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztításiíra haszniílni. Ne juttassa a készítményt
é|ővizbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezéste áll.

15. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az
orvosnak meg kell mutatni!
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Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapj át.

.Hénytatás csak az orvos kifejezett utasításiíra történhet.

.A szájtireget öblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
.A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse van , azt távolritsa e|.
oA szemet tartsa nyitva és néhríLrry percen keresztl bő vizzel, óvatosan öblítse ki.
. Panasz j elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadíolont taÍtalmaz. A rágcsrílóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és
a tiinetek jelentkezése között akáLr több nap is eltelhet.
A készítrnényt lenyeló mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzó tiineteket (pl' orrvérzés,
ínyvétzés, vérkőpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több
haemaÍoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor a mérgezeti ellátrísakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a
protrombin időt (INR) meg kell mémi. Ha a protrombin idő értéke >4, a métgezettnek intravénásan
Kr -vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szÍ.ikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szÍikséges.)

16. Eltarthatóság és tárolás:
Etedeti, zárÍ csomagolásban, fénytől védett, szríraz' hűvös helyen tiírolva, a gyáLrtrístól számí'+lva 4
évig használható fel. (A gyrírtás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tiintehri!)

17. Hulladékkezelés:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
pifuhuzamosan el kell távolítani a kezelés soÍiín elpusztult rágcsálókat' Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
zacskóba beletenni és összecsomózva lezénni. A dupla zacskóban levő tetemet zrírt hulladéktríroló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.
A kezelés utrín az etetóhelyeket szíintesstik meg. Gytíjtstik össze a megmaÍadt irtószert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljrára fel nem haszniílható, hulladékká vált irtószeÍt veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék áwevő helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:
Lanirat rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: LiphaTech S.A.S., Production Centre, Av. Jean Senes, ZA Malöre,
47480 Pont du Casse, Franciaország

Forgalmazza: Novartis Animal Health d.o.o., VerovSkova 57, 1000 Ljubljana,
Szlovén Köztrírsaság
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oTH engedélyszám: HU-2014-MA- 14-00076-0000

va lamint, azBngedélyezésÍ lap alábbi pontjai' a csomagolás ellege Íiiggvénvében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági

egéreteto dobozt v agy patkányetet
ládát tartalmaz kiszere 1 é s ek

6.1 8. (vagy 9.), 10., 11., 13.1.,
14.. 15.. 16..17.

minden más kiszerelés ., 8. (vagy 9.), 10., 11.r 13.2.,
14.r 15.r 16.1 17.

továbbá,

- a 10-45 grammos rágcsál irt blokkot tartalmaz tasakokon egyenként felti'intetendo az alábbi
sz veg:

Lanirat rágcsálríirttí blokk
Hat anyaga: 0,00 50Á bromadiolon
Ellenszere: Kr-vitamin

Ne nyissafel a tasakot!

_ a rágc s áI irt szerelvényeken feltiintetendo :

Lanirat rágcsál irtrí blokk
Hat anyaga: 0,00 5Yo bromadiolon
Ellenszere: K1-vitamin
Gy ártja: LiphaTech S.A. S. (Franci aország)
Forgalmazza: Novartis Animal Health d.o.o. (Szlovén Kciztársaság)
oTH engedély szám: HU-20 1 4-MA- l 4-0007 6-0000

19. oEK szakvélemény számaz 771112412014. DDo.

Budapest,2014. február ,, it. "

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

r. Kovács Márta
foosztályvezeto
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