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AdminisztratÍV információk

1.1' A teÍmék kereskedelmi nevei

Maqyaíolszáq Piotecl rá!csáló nó pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám

R1IBP 3 tétel hivatkoziísi szám

Az engedélyezés dátuma

Az engedély léjáratának
dátuma

1.3' Biocid termékek qyártóje/gyártói

A gyártó neve

A gyáÍtó címe

Gyá'tási helyek

s2á|iis ulca 6 !1o7 Budaoesl Maoyao62lio

DÍ Kojú€s János út 1_3 2943 Bálolna Magyedszág

1'4. A hatóanyag(ok) gyánója/gyártói

Báboi|a BioenviÍonmental cenÍe Lld '

szá]lá6 !. 6' H-1107 Budapesl lváoyarÍszág

HU-2017-SP-14-0013.4.0000

ALKALMAzÁ5l ELóíRÁ5



Hátóanyag

A gyáÍtó neve

A gyártó címe

GyáÍtási hely€k

via Tí€ Pono 370so st MÍia dl zévio olaszoí9áq

V'aTté Ponl] 37050 sl M& 
'a 

dl zeúo olászot *áq

2. A termék összetétele és a Íormuláció típusa

2.1' Biocid termék iisszetét€lére vonatkozó minóségi és mennyiségi inÍormáció

TÍivlális név lUPAc'név Funkció cAs's2ám Tartalom (%)

}Í}61B@nÚl1,1l
biphenylj_a_!,l)_3.hydlo!y_ HálÓónyaq 247?2 56-7 249-245-9 0 005

2.2. A2 eÉalítás típusa

3. Fiqyelmeztető és óvintézkedés€kle vonatkozó mondatok

Figyelmeztét6 mondatok

óvintézkedésÍe vonatkozó Gyemékeklról elzáfu a lanadó.

No haszná]jaáddig' an'9 áz Ósszes bztonsáol óVinÉzkédésl e nem olvasla és nreg

A has2náád krveÚen a(2) kezelt aláposan meq kell mosni'

AteJíÁl | fuzrá|a'á |o/ben llos e..' l.1 vaay do] j.yoz_i'

VédóLes2lyÚ h6znalala kÖtelezó'

lsnénódó vagy hosszabb e'pozlció ésetén káíosíla a *eMket éÍendszen.

Károsíhala a születendó gyeflr€kel
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ExpozicóVaoVa|.akovaíúaes€tÓn olVo5ielátástkelLkéÍl

A laíalor elhelyczése hÚlladékként: a helyi elónásoknak me!Íelelően'

4.1 A felhasználás leírása

FeIhasználás 1 - FoglalkozásszeÍű felhasználás

TelméktÍpus

Az eng€délyezett Íelhasználás
pontos leíÍásat amenny'ben
indokolt
célorganizmus(ok) (beleértve a
íejlődési szakaszt is)

4. Engedélyezett Íelhasználás(ok)

Felhasználási teÍülét

14. telftktipls ' RágcsálÓ Ító szerek (KáneVó e ei!VédekezésÍé használt szeíek)

A készilrnény zán{éÍben és az épÚ e1ek kÖrryékén olyan helyeken alkálmazzuk ahol
eoeíek vágy palká.yÓk elÓÍÓÍdo]ásaész elheó'

Az alkalmazás módja(i)

A Íelhasználás mértéke és
gyakorisága

Felhasználóikór

csomagolási lÍéíéték és
csomagolóanyagok

Eqyéb

Kf€lye2he6 íÉÍoézen csaláek -

RallÚs Iorvegicus_ Varéret eqyedek|RovaÍok. e 
'rlósik 

(p]' rá9csálÓk)'Vándolpatkány

F anu5 n o Íveg ic us Fiatal egy€de k |Pl. lágcsáók'Ván doÍ pal kiny

Mus mu*llus_lvdéÍen egry/edek|RoEíok' emlósÓk (pl' íáqcsálók)_Házi eqéÍ

lrlls lnuscuLUs_F ata eqyedeklPl. Íágcsá]ók_Héc egér

40 qÍamm 200 orámm pép- 100'
A P.olect Íáocsálóiíó oé. a]kámatiGi dózisa édé.ek ütásakor:

. kis.nénékű ánabmná ] 10 máeÍenként mal rnum 40 gÍamm pép,

. nagyméítékÚ á(alomná 5 frélelenként ma}imum 40 qÍammpép'
A Prolé.l Íá!.sálóiÍ|ó oéo alkalmazási dózisa Pátkánvol Úl&akoÍ:

' k]sfréíék]j á.ta]onrnál:10 nléteÍenkálmax mum 20o gramnr pép
. naoyÍnénék'j ártálomnál: 5 mélelenként maximum 2o0 gÍamm pép'

20qlanln pépeltaítalflázó r lc papnlásakok 1 5.10 kooÍafinDs mÚa|yag
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10 gíammos liltelpapiíra iasakolt pép ffÚanyag zsákbaí 25 kiloqÍanlmÓs
ka10|dobo?ba Vaoy papiÍholdóba he]yezVe

20 oÍammos Í heQapíÍbá lásako]l pép nűanyaa isákban 25 klooláminos
kanondoljozbavagv papÍhoÍdóba helyezve'

kúlsö csomaoolásán feltitnréten

A készifményt olyá. helyeke! alka]ma2Uk. alrolÍáocsálók eiŐíoÍdÚlá5a és2lélhetÓ'

A nyomok vagy lálható káÍoko2ások alapján becsúlÉk nEg, milyen mé'lékben száporodbk el a .áqcsálók majd a ke2elést enrek

Az irlás hegkézdése eóltméÍeae!Úk hÓry a ado terÚle€r a csa]élek hatóanyaga (bÍomadio on) elenl Íezisu rénc a Veszé yé
lennáll_e' A íezisztencia kÉIakJlásiínak megeló2ése éÍdekében ]aveh a kijlönbÖzó haóanyáqú készínények íelvátva tonénó

A csaléIek kiholyézése elót! ]eheÍósé9 szerint m]nden más táp]áélíoíást távolhsunk el'
A kihelyezés mód]aelsósoÍban a he]yikolülményekólluqq d esódléges cél&onban minden esetben az. hogya iÍószéÍhez
ille{éklelen *emélyek és nem céls2errEa á]labk ne ÍéÍhes*nekho22á'
A Íágcsálóinó pép az eq eÍek és p a(ányÓk áI l al látoqa$ft h elyéke, azok vo nuÍásl ú tjajra illelve Íehqele zett b úvóhe lyuk kó r e lébe a
kóVelkezóképpen he yezheti k:

. az ene a célra s2olqii|ó, lélnynas éIlen védelt rágcsálóeted ládában, illéfue dobÓzbah. vaqy

. ahelyszínen kiajakílolt etelóh e lye ke n. amen|yiben az inószer hozzáÍéÍhetrsége seqédeszkoz (táca. prizma) alkaimazásáVa]

Coídoskodiuik a etetÚálloú6ok slábil ÍÓgzitéslől.
A Íáocsáojnó szeí kihely€zéséÍe slobaó szeÍelvényekel _ a 38/2ClíJ3' (vll. 7.) EszcsM FVM_KV\4ú egy1jltes .€ ndelet 8' s2á6ú
méllék etének meoÍelelöff Íe]Iúnó]elzésse ke]lellá|iés azokon lel kell tüntélÍ]i: a rágcsálórtó szet |evél hátóanyaaál'
ellens?erét. Vaamrtazál]Glmeó.evét. címétéstelelonszáná(
Az élelóhely€ket kezdetben naponla' utana helÚ|e egyszel ellenó'Íizzuk és a dloqyelon .salélkel pftolluk' A méqíomlon vaqy
penészes csalé(ét cseÍéljÚk ki'

Ha a kihelyezen csa]étek e]looy. ákkÓÍ létesilsijnk tÓbb ele(ibelygt' az €gyes e€lóhélyeken kihelyezet dobÓ2ok mmnyiséqel

Anrénny]ben á csalélkek éÍinlet]enÚlmárádnak de aláocsálók továbbra isie]en Vannak, helyezzijk át az nószerlfoáshová'
AVéralvadásqálÓ halóanyaq késeltelétt halása mrata láqcsálók epuszlulzisa a fogyasztás L]la 3_s nappalVálható'
A csaláket áddig haqyjuk knt' aníg al a íáocsálók a]dMtőa indokol,a.
lndokola anul n€ h*zháliuk a csalé&el iolyamaos kihelyezéssel. Á készínény alka]mzágil kíVinalos integíál káne\óÍüjsi
rendsrer (|PM/ Pc) eqydeiű bevezeléséVe ÖsszekÖlni'
Akész'|nlényalkáhazásáVál' az esétek löbbséqében 2_6hé( áaltlel]es l áqcsá ó mentesséo é rh etó e ' Amenny bén a.áqcsálók
áÍtalma ezt kÖÉlóen is lapa9|alhaó. a 

'elerséo 
oká lel kell deÍitéfu és á 

'Úkséoes 
inlézkedésekél meg kell tenni'

A kezelés Ulán a etetőállomásokat oyúi{sük ossze, az esetleoesen kiszólódoí( trtószeÍtlakaíilsuk lel.

4.1.1 Felhas2nálásravonatkozó speciÍikUs előíÍások

4.1.2 Felhasználásra vonatko2ó speciÍikus kockázatcsökkentő intézkedések

A teÍmék használata kozbe. üselpn meqÍeleló WdelmeÍ nyÚÍó, EU miíóséqlanúsiÚárnyalÍendeIkezó védókGzlyÚl'

4.1.3 A Íelhasználás soÍán valószínűsíthetó közvetlen Vagy közvetet( hatások Íészletei, az
elsősegély_nyújtási előírások és a környezet védeImét célzó óvintézkedések
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4.1.4 A Íe|használástól Íüggően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanításáÍa
Vonatkozó előírások

4.1.5 A Íelhasználástól Íüggóen a teÍmék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási f eltételek mellett

5. Meta sPc felhasználására vonatkozó általálos iránymutatások

5.1'' Használati utasítások

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

5.3. VáÍható közvetlen vaqy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előíÍások és a környezetvédelmi óvintézkedések

^ 
}oze9ész5e9!9/ VP!zély é a fiasod.!os

ke ]a keze és solá. elpUsz(u t Íágcsáók é IáVoljtásáról'
AJÓola kÓzásszer(i Íe]hasz|álók á2 e h!llotl ráqcsáók lete|re Úék vészélves hU ladékként tij|1énó nreqsen] nisitéséÍója 225l2o15

|| 'o- |ó'oé|ó'éo'o\.|\'p l lopó é' qo|oo 'odl

K záÍólaq ÍágcsáóíIásÍa és csak á hászná a( Utasítás szeÍint
AÍáocsáóntó pép késerú íz anyaqottanamaz' ame]y seqil meaeló2n a készihény Véiet én emberifogyaszlását.
Tlos a készitményt nem célszefuezet á|laÚk e]pusztitásáÍa h6znáni]
Az e€lőá]lomások helyét úgy kellkl]elÓ]ni, hoqy acsalétékhez sem a qyéÍmekek, sem a nem.élszervezet álatok neléÍhessenek

A készi( ény nrérgezrj a emlósÓkreés a madarakÍa Ak!rya, macska senés és nrinde. eqyéb Íagadozóés/Vaqy döoevőállat
mérgéződhei ha á ráqcsáóntÓ szenólelpuszlull vagy le!]yengüll pa ányt. eqerel eíolyasztja'
Az ÍtÓszer k helyezésekor iraszná jon Véddkeszlyűt'
Munka kÓzben1los enn inn Vaqy dohányozni
Klre|yezés után meleg s2áppanosvizze] aaposan keze1kel] mosri'
Beszennyezet rom]on Íáocsábntó szert ne használoníe.
ElemjszeÍtiléstakarmárytÓle|kúlónÍtve qyeÍmekés nem célszevezet állatok általhozzá ren félhetó, száÍaz. hŰvos ]relyen'
erédel csonraaolásba. láÍo ándó
Ne jutlassa a készitfrényt é]óVizbé.
B ztonsáq adatlap ioglakozásszerÚ ÍeLhasználók kéíésére Íende]kezésíe ál

2017,0A.O3 ALKALMAZASI ELOIRAS



Esetleqes méÍqezes Vaqy anna| gya|

Le|yelés e5e(én azonnalÍoldÜjon orvoshoz és mltassa meg alennékdobozát cínkó]ét Valy b]zlorsáqjada apját.
Hány'atás.sak az olV.s kfe]ézelt !1asíá5áÍa úrIénlrel.
A s2á]Uleaél öblitse k vizzel
Eszheellen szejné]yrek semn l ne ad]on szájon áL
BóÍé ]Utáskor
Vegye e a szennyezet fuhálés atÓVábbjllasztálaI előft mossa k'
A bón bó szappanos Vizzelmossale'
Panasz ]e enésekol fÓldu]jor szakoNosho?.
szémbe Utás ésétén:
A szemel taísa .y tva és nélrány percen kereszli.]lbő Vizze óValosan Öb itse ki
Na a szenber kontak(encseVan az(láVolí6áe].
Panas2 ie enlkezésekor loÍd!ljon s2akofuoshoz
UtDltatás a oNos.ak:
AkészitnényvéraVadásqálÓ hatóanyaqoI' bÍomadioLont láÍta maz' A Íáqcsáó nó szel lenyelését ktjvetően csÓkkenhet a
Véralvadás képesséo és bé]ső Vétés jéenkezlr€l' A nérqezés/expozícÓ ésa tr.helek ]e]e.t]<ezése kÓ2Ó1t aká'lÖbb rap is elte lrel'
Akészitnlé]yllényelőméqezeíelláásakor amen.! ben a]elemzó tÚnetekel (p/' oÍVérzés. ínyvélzés VéÍkÓFés' Vé]es vizelet.
hosszal]b Vélálvadásjidő' naqy klerjedésÚvaqytöbb háémaloma hirtelenÍelépó,szo]iatlanvsceÍáiisJá]daom)észel ad]o. K1
VtanÍrt Ha ném észle heló VéÍzés akkÓlá méÍoézen el álásakor és az éxpozíc ót kdvető 43-72 óÍa.teltéVe]a ptotlomlrin időt
(lNR) méo kel mérn ' Ha ap.o(rombn dó éÍtéke 4 nél naqyobb a ]nérgeze1trek intravé.ásan K1-VÍam]nI ke ladn ' A ké2e és
tÓbbszÓri]neo smá]ésére js szÚkség ehet'
ElenszeÍe: Kl'Vilam]n (A keze és hatásÓsságállaboÍatórium n]ódsze]re e lenóÍ zniszükséqes.)

5.4. A teÍmék és csomagolása biztonságos áÍtalmatlanítására Vonatkozó előíÍások

5.5. A termék tárolási Íe|tételei és eltanhatósági ideje szokásos táÍolási Íellétélek mellett
EÍedeti' záÍ csomalolásban iletékté eneklólelzárt' íénytólVédet, szátaz' hl]Vas ]relyen láro]Va a oyártástólszámitva 2 éviq
hBznáhatófe (A oyánás dejétáz egyéd csomaqo ásokon lelkelltÚntetni])

6. Egyéb információk

az etetolrelyekel szl]ntessük meg. GyljÍsük a megmaiadl nÓszen, Va]amint a r
csaéteGlomásokat'GondÓskodjurkazeselleqese|kszóÍódotIÍlószer'ehakarításáról'AzeledetcéjárálénenhasználhatÓ.
hU]ladékkáváltlrtószeÍtVeszélyes rulladékkéni kell keze ni és Veszélyes hulladék átwvő ljelyré pl' lr!l adékUdvaÍ _ kell leadri'

oEK szakvélemény száma: :13 DDO

A címkeíelirat tartalmeza:
PÍotecl rálcsáónb pép
ll]' Íor!almazási kateoóriá]ú n(ószel

Hatóanyaga| 0'005% btomad]o Ón
Engedélytulajdonos; Bábolna BiÓ Kít' H 1107 Budapest szálás U' 6'
oÍH e|!edélyszám: HU_2017_sp-14_00:L84 0000

valamintjélén dokunentum alábbi ponijai Íoglalkozásszerű Íelhas2nálók rés2ér€ acsonaqolás

2'2''31'3.241(kVéVeákszérelés€ké5csomaqoóanyaookÍávonatkozórész)5.2',5'3.'54'5'5.

A 
'áq.sálóirló 

dobo/okon ÍeIlUnlelendo az a]abbislovPg:
Prolect Íáqcsáóinó pép
Haróanya9a: 0.005% blomad]o on

Engedélytulajdonos: Bábona Bo Kft ' H_l107 Budapest.5zálás ! 6.
oTH éhoedéllszám: IU 2017 sP 14_0013,l_00al0

Továbbá a10 grammos, illelve 20 grammos pépér taÍalmazó íiltéÍpapú tasakokon ÍehÚhtelehdő az a!ábbiszovéq:
PÍÓtect ÍágcsálÓ Ó pép
Ható vaqaj 0'005% bíon]ad]Ó Ó.
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