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HATAROZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) az LInichem d.o.o.
(Sinja Gorica 2, Yrhnika, SI 1360, Szlovénia) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban
kiadott, 2013. szeptember 16. napján kelt, KEF-6971-2l20t5 számu határozattal m dosított,
KEF-2775-11 12013 számuhatározatát - ahatározat tobbi részének váItozatlanul hagyása mellett -
az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo részének 7 . pontja a kovetkezoképpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 31_ig hatályos.

2.) Ahatározat7.számrimelléklete 1.2.pont3. sora aza|ábbiakszerintm dosul:

Az engedély lejáratának dátuma 2020-08-3t

A KE F- 27 7 5 -11 l 2013 számu határ ozat e gyeb ekb en v áIto zat|an.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyirjtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni' a fellebb ezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell címezni (1051 Budapest,
Znny u. 3.), de az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyrijtani.

INDoKoLÁS

Az Unichem d.o.o. (a továbbiakban: Kérelmezo) 2013. január 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte aZ Egyestilt Királyság Kompetens Hat sága áItal 2012. december 3-án
UK-2012-0655 engedélyszánron kiadott Ratimor Wax Blocks nevŰt biocid ternrékre vonatkoz
forgalombahozatali engedély Biotoll Ratimor rágcsál irt blokk néven tortén elismerését.
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Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt kovet en I<EF-2775-l1l2073
szárnÍr határozatával HU-2013-MA-I4-00055-0000 engedélyezési számon a
Biotoll Ratimor rágcsál irt blokk forgalomba hozata|í engedélyét elismerle és a kérelmez
részére a termék forgalombahozatalát és felhasznáIását Magyarországon engedélyezte.

A Kérelmezo 2015. március 9-én a biocid ternrékek forgalmazásár' l és felhasználásár l sz l
528l20l2lEIJ rendelet (a továbbiakban: Biocid rendelet) 7l.cikk (1) bekezdésben meghatátozott
biocicl termékek nyilvántartása elnevezésti informácios rendszeren kereszttil BC-VBO15549-38
ugyszám alatt benyrijtotta a Biotoll Ratimor rágcsál irt blokk Ha-2013-MA-14-00055-0000
engedélyezést számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének adminisztratív jellegti
m dosítása iránti kérelmét.

A Kérelmezo aZ Eur pai Parlament és a Tanács 528l2012lEU rendeletének megfelel en
engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos vá|toztatásokr l sz l 354l20l3lEu rendelet
I. melléklet 1. cím 2. szakasz ll. pontja szerinti m dosítást kérelmezte:

,,Az osztalyozás és a címkézés változtatása, amennyiben a változtatás az ]272/200B/EK eur pai
pctrlamenti és tandcsi rendelet íg'onnan alkalmazand koyetelményeinek val megfelelés
érdekében sziikséges '' .

Az oTH KEF-6977-2|2015 iktat számu,2015. okt ber 8-án kelt határozatában a fenti m dosítást
engedélyezte.

A Kérelmezo 2014. december 15-én a Biocid rendelet 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a

71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésu informáci s

rendszeren kereszttil BC-VKo13846-22 ugyszam alatt beny jtotta a

Biotoll Ratimor rágcsál irt blokk HU-2013-MA-14-00055-0000 engedélyezési számon kiadott
forgal om b a hozatal i en ge dél yének m egirj í tás a iránti kérel m ét.

A Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engeclély birtokosa által nem befolyásolhato okokb l az engeclély
megtijítasarol annak lejárati id pontja elcjtt nem hoznak hatcirozatot, az átvev illetékes hat scig
az értékelés elyégzéséhez sztikséges id tartantban meg jítja a nemzeti engedél),t. "

A Bizottság és a tagá|Iamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
5]. Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary gttidance regarding the

renew,al of anticoagulant rodenticide qctive substances and biocidal products - CA-Septl4-
Doc.5.2 - Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz btocid termékek forgalomba
hozatali engedélyeinek id beli hatáIyát egysége sen 2020. augusztus 3 l -ig meghosszabbítják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályair l szo| 31612013. (VIII.28.) Korm. rendelet 18. $
(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és az Állami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l'
a népegészségtigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gyogyszerészeti
államigazgatási SZerV kijelolésérol szo\ 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése
sz erinti orsz ágo s i 11 etékess ég g el e|j árv a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetoségérol akozigazgatási hatosági eljárás és szolgáItatás általános szabályair l
sz lo 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. s (1) bekezdése' valamínt az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l szolo 2912015. (II.25.) Korm. rendelet 10. s (1) bekezdése
al apj án a dt anr táj ékoztatást.
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A fellebbezési illeték mértékércI az illetékekr l sz l
rendelkezik.

1990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése

A fellebbezés indokolással torténo
sz l 1991. évi XI. torvény 14lB. $

Budapes t,2016. j niu s ,, .r{\."

Kapják:

ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
(2) bekezdése írja elo.

Tisztelettel:

kapun

1.

2.
.,
J.

4.

5.

Unichem
Országos

országos
kereszttil

országos
Irattár

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

_'Í:''

r.K
t-z--

vács Márta
táIyvezetfooS

d.o.o., Sinja Gorica 2,Yrhn1ka, SI 1360, Szlovénia
Epidemiol giai Kozpont , 1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.
Kcirnyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, Hivatali
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A KEF-6977-2/201'5 számrj hatá rozat I. szám melléklete

A biocid termék jellemz inek osszefoglaloja
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A KEF-6977-2/2oL5 szám hatá rozat 1. szám melléklete

1 . Adminisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteríilet Kereskedelmi név
Magyarország Biotoll-Ralimor Rágcsál irt blokk

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-000í904_00oo

Az engedélyezés dátuma 2013_09_16

Az engedély léjáratának dátuma 2016-06-30

Az engedélyes neve és címe 
iil '.ll;:"JÍJ;' s| 1360 Vrhnika

í.3. A termék gyárt jalgyárt i
A gyáÉ neve Unichem d o.o.

A gyáÉ címe sinja Gorica 2 1360 Vrhnika szlovenla
Gyártási helyek Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szloventa

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Pelcar lntemational Limited

A gyárt címe Unit 13, Newman Lane lndustrial Eslate GU34 2QR Alton, Hampshire Egyesult Királyság
GyáÉási helyek Unit 13' Newman Lane lndustrial Estate GU34 2oR Alton, Hampshire Egyes lt Királyság

2. A termék osszetétele és a formuIáci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi sszetétele
BAS szám EK-szám CAS_szám Kiizhasználat név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)12 249-205-9 28772-56-7 Bromadiolone Hat anyag O OO5- 223-095-2 3734-33-6 denatonium benzoát denatonium benzoát Emulgeál szer o ooí
RB _ Csalétek (íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.í. osztályozás
STOT RE 2

3.2. Címkézés
Figyelmeztetések

Piktogramok

Figyelmeztet mondatok lsméll d vagy hosszabb expozíci eselén vagy meg ketl adni az c'sszes énhÍetÍs2elvet, ha ismedek.

ovíntézkedésre vonatkoz Gyermekekt l elzárva tartand .

mondatok Tárolás: Étetmiszeft t, italt l és lakarmányt l távot tafland . '

LENYELÉ. rsEtÉN: 
Véd keszty használata kÖtelezo'

Azonnal forduljon roxtxotÓo N KÖzPoNTHoz
A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi el Írásoknak megfele! en

Figyelem

@
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A KEF-6977-2/2015 szám határozat 1'. számri melléklete

4. En gedélyezett felhasználás(ok)

4.í. Egyszer használatos kartonpapír vagy mÍÍanyag egér- vagy patkányirt dobozos kiszerelések, lakossági felhasznál kt

Terméktípus 'l4 terméklípus - Rágcsáloirto szerek (Kártev ellení védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek kcirnyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy pelkányok el fordulása észlelhet .

pontos leíása, amennyiben
indokolt

Felhasználási teriilet Beltéri

Zárt térben és éptíetek kornyékén, egér- és patkányirtásra.

Lakossági (nem foglalkozásszeni)

Tudományos név Trivíális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íialal és ivarérett egyedek
Rattus norvegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedek

M dszer csalétek alkalmazása

Leirás
A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsál k elofordulása észlelhet .

o A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (íészkek, lyukak, vonulásí utak' in]lék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l kÖvetkeztethetÜnk. A nyomok vagy
láthato káÍokozások alapján becs lji]k meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek ismerelében végezzÜk.
. A csalétek k|helyezése elott mérlegeliÜk, hogy milyen a|tematíV rágcsáloirtási eljárások á|lnak rendelkezésr.rnkre (pl. mechanikUs csapdák)'
o Amennyiben ezek nem ny jtanak megfelel megoldást, lBy a kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsálok számára elérhet láplálékforrást
távolítsunk el.
o A rágcsál irl dobozt íelnyilás nélk , a megÍigyelt rágcsál aktivitás kÖzvetlen kcizelében, els sorban a falak menlén, a szekrények alatt és a b torok mogott
helyezzuk el.
o (Jgyeljunk arra, hogy a dobozt gyermekek és háziállatok állal hozzá nem férhet , es t l védett helyre tegyÜk.
o Az rágcsál irto doboz nem 

'jjrat 
lthet !

D zis:

Hígítás: 1ooo/o

A kezelés száma
és id zítése: eqerek irtásakor:

kismértéktj ártalomnál: 5 méterenként 1 doboz,
nagymérték ártalomnál: 2 méterenként í doboz.

patkánvok irtásakor:
kismérték ártalomná: 10 méterenként í doboz,
nagymértékti ártalomnál: 5 méterenként 1 doboz

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
20 Vagy 40 grammos blokk egyszer használatos m anyag egérirto dobozban, kartondobozba helyezve 20 Vagy 40 gramm
20 vagy 40 grammos blokk egyszer használatos kartonpapír egérirt dobozban 20 vagy 40 gramm
50, 100 vagy 200 garmmos blokk egyszer használatos m anyag patkányírl dobozban, kartondobozba helyezve 50, 100 150 és 200 gramm

Leírás

Biáonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

addig folytassuk, amíg a rágcsál k teljesen el nem t nnek.
o Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan elÍogy' akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett dobozok mennyisé9ét Viszont ne nÖveljÜk
o Amennyiben a csalélkek érintetÍen maradnak, de a rágcsálok továbbra is ielen Vannak, helyezzuk át az irt szeÍt máshova
o A rágcsáI k legalább kétszeri fogyaszlás során veszik fel a csalétekb l a halálos mennyiséget
A véralvadásgátlo hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várhato'
r A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azl a rágcsál k aklivitása indokolja
o Ne használjuk a csalétket folyamatos irláshoz
o A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fQg en, 2_6 hetel vehet igénybe
. A kezelés után az etet állomásokat gyqtsL* ssze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk íel

4'1.2. F elhaszná lásra vonatkoz specifi kus kockázatcs kkent intézkedések

4.1.3. A felhasználás során val szín síthet ktizvetlen vagy ktizvetett hatások részletei, az els segély_nyrijtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintr

4.1.4. A felhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A kozegészségt4yi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan el kell táVolítani a kezelés során elpuszlult rágcsál kat.

zacsk ban lev tetemet zár1 hulladéktárol edénybe kell helyezní; további kezelése kommunális hulladékkénl torténik.

4.1 .5' A felhasználást l fÍlgg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. omlesztett kiszerelések, 1oo-15oo gramm k z tti t<ilt t megget, takosságifeIhasznál knak

Felhasznál i kiir

célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

Terméktípus

Az engedélyezett felhaszná lás
pontos leíÉsa, amennyiben
indokolt

Felhasználási terí| let

Felhasznál i k r

Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalélek alkalmazása

14. terméktípus _ Rágcsál irt szerek (Kártevo elleni védekezésre használl szerek)

A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén' olyan helyeken alkalmazzuk' ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

Beltéri

Zárt lérben és épÜletek kÖmyékén' egér- és patkányirtásra.

Lakossá9i (nem foglalkozásszen])

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus hái egér íiatal és ivarérett egyedek
Ratlus norvegícus vándorpatkány Íiatal és iverérett egyedek
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A KEF-6977-2/zot5 számrj határozat 1. számri mellék]ete

Leírás
A készílményt olyan helyeken alkalmazzuk' ahol rágcsál k el Íordulása észlelhel .
o A rágcsálokjelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, Ürulék stb') Vagy a rágásuk okozta károkb l kÖvetkeztethetÜnk. A nyomok vagy
láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mérlékben szaporodtak el a rágcsál k, ma'id a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.
o A csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy milyen alternatíV rágcsál irtási eljárások állnak rendelkezésÜnkre (pl mechanikus csapdák).
o Amennyiben ezek nem nyrlrjtanak megíelel megoldást, ugy a kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden' a rágcsál k számára elérhet láplálékíonást
lávolílsunk el
o Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a butorok mÖgott alakílsunk ki n. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegendo mennyiségrj
irt szert tudnak íogyaszlani.
o Az etet helyeken lehet ség szerint használjunk olyan felnyitás elten védett m anyag rágcsáloeteto állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a
hái- és Vadon él állatok, madarak ne íérhessenek hozzá a csalétekhez
o Ennek hiányában a rágcsál irto szert rak'juk papírvagy m anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezztjk ki, végtJ borítsunk rájuk egy_egy tet cserePet
vagy más alkalmas íed lapot tlgy, hogy a rá9csál k a csalétket megkÓzelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek' háziállalok, nem célszervezet állatok
és madarak ne íérhessenek hozzá. A blokkokat dr l segitségével rogzíthetj k is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.
o Az irloszert védjÜk a kozvetlen víztÖl, es t l és azidqárás Viszontagságaitol.

D zis:

Hígítás: 10oo/o

A kezelés száma
és id zítése: eoeí k irtásakor:

kismérlék ártalomnál: 5 méterenként kb. 40 9ramm csalétek,
nagymértékr] ártalomnál: 2 méterenként kb. 40 gramm csalélek'

pa!&lntgk iÍtásakor:
kismérték árlalomnál: 10 méterenkénl kb. 200 gramm csalétek'
nagymértékti ártalomnál: 5 méterenként kb 200 gramm csalétek.

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
5 ' 15, 20,25, 45, 50,1 00 vagy 2O0 grammos, esetenként rogzít dr ttal m anyag zacskoban, kartondobozba 1 00, 1 20' 2oo, 25o,400' 500 és 750 gramm; 1 , 1,25, 1 ,3
ellátoti blokk helyezve és 1 

'5 
k9

5, 15' 20' 25, 45' 50,100 vagy 200 grammos' esetenként rogzítodr tlal mrjanyag zacskoban ío0' 'l20' 2o0,250,400 és 500 gramm, 1,25, 1,3 és '1 

'5 
k9

ellátott blokk
5' 15, 20, 25' 45, 50,100 Vagy 2o0 grammos' esetenként rogzít&r ttal mrianyag V dorben 200,240,350,400 és 500 gramm; 1,25,1,3 és 1'5 k9
elláiott blokk
5, 15, 20, 25, 45, 50,100 vagy 200 gÍammos, esetenként rÖgzít dr ttal kartondobozban 200,240,350,400 és 500 gramm; 1,25,'l,3 és 1'5 kg
ellátott blokk
5,15,20,25, 45, 50,100 Vagy 200 grammos, eselenként r gzitfor ttal mr3anyaggal bélell kartondobozban 2oo,240' 350' 400 és 500 gramm; 1,25, 1,3 és 1,5 kg
elláott blokk

Leírás

Biztonsá9i
jellemz k

4.2.'t. Felhaszná lásra vonatkoz specifikus el írások

Az etet helyeket az els két hél során 3_4 naponként ellen rizztk, az elíogyasztotl csalétket p toljuk.

o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsunk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezetl csalétek mennyisé9ét viszonl ne nÖVeljÜk.
. Amennyiben a csalétkek érintetlen maradnak' de a rágcsálok továbbía is'jelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova
. A rágcsál k legalább kétszeri Íogyasztás során veszik fel a cselélekb l a halálos mennyiséget'
A véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyesztás után 4_10 nappal várhal
o A csalétket csek addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivilásá indokolja.
o Ne használjuk a csalétket Íolyamatos irtáshoz
o A kezelés, a rágcsál k elszapoÍodásának mértékét l Íwg en' 2_6 hetet vehet igénybe.
o A kezelés után az etet állomásokat gyÚjtsÚk ossze, az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarÍtsuk fel.

4.2.2.Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

4.2'3. A felhasználás során val színrjsíthet ktizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintt

4'2'4' A felhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A kozegészséguByi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan el kell táVolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kal'

zacskoban leVo tetemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; loVábbi kezelése kommunális hulladékként torténik

4.2.5. A felhasználást l ÍÜgg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.3. Egyszer használatos kartonpapír vagy míÍanyag egér- vagy patkányiÉ dobozos kiszerelések, fog!alkozásszeríj felhas

Terméktípus 14 terméktípus _ Rágcsál irto szerek (Kárlev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárl térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok elofordulása észlelheto
pontos leírása' amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet Beltéri , KÜltéri

zárt térben és épljletek kornyékén, egér_ és patkányirlásra

Felhasznál i k r Foglalkozásszen3 felhasználo

Célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiatal és ivarérelt egyedek
Rattus norvegicus vándorpatkány Íiatal és íVarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalélek alkalmazása

Leírás
A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek és patkányok el fordulása észlelhelo
o A rágcsál kjelenlétére jellegzetes nyomaikbol (fészkek, lyukak, vonulási utak' ÜrÜlék stb.) Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok Vagy
láthato károkozások alapján becsuljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.
o Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÚk' hogy az adott terÜleten a csalétek hatoanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e
. A rágcsál irlo doboz kihelyezése elott lehet sé9 szerint minden' a rágcsálok számáÍa elérhet táplálékforrást távolítsunk el
o A rágcsál irto dobozt annak felnyitása nélkÜl helyezz k az egerek és patkányok által látogatott helyekre, íeltételezett bw helyeik kozelébe ÜgyeljÜnk arra' hogy a
dobozt gyermekek és háziállatok állal hozzá nem férhet , es t l védett helyre legyÜk.

D zis:
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A KEF-6977-2/,2}15 számú határozat 1. számú melléklete

Hílilal: ioo*
A k.z.la6 ! n.
a. id6zía*| llgaldélNB4
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A KE F-6977-2/20L5 szám határozat t. szám me]léklete '

Tipus Anyag Méret
5, '15, 20' 25,45,50,100 vagy 200 grammos' esetenként rogzít dr ttal etlátott blokk mtianyag zacsk ban, kartondobozba helyezve 0,75' 1, 5 és í0 kg
5, 15, 20, 25, 45, 50, 1oo Vagy 200 grammos, esetenként Í gzíÍ dr ttal ellátott blokk mrjanyag zacsk ban 2,5,3,4,5, 8, 10 és 25 kg
5, 15, 20, 25, 45, 50, 100 vagy 2oo grammos, esetenké nt rigzítfur ttal ellátolt blokk mrianyag V dorben 1 

' 
2,4,2'5, 3' 4 

' 
5' 8 é s 10 kg

5, 15, 20, 25, 45, 50, 100 vagy 200 grammos, eselenként rogzít dr ttal ellátott blokk kartondobozban 1 ,2,5, 4,B, 5, 6 é s 'l0 kg

5, í 5, 20' 25, 45, 50, 100 vagy 200 grammos, esetenkénl r gzít dr ttal ellátott blokk mrianyaqggal bé lelt kaítondobozban 1 
' 
2,5, 4,E, 5' 8 é s í 0 kg

5, 15, 20' 25,45,50,100 vagy 200 grammos, esetenként rogzítfor ttal ellátott blokk nátronpaPírban 25 kg

Leírás

Biztonsági
jellemz k

4.4.í. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

és azokon fel kell tunletni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát' ellenszeÍét, valaminl az alkalmazo nevét, címél és telefonszámát.

kovet en hetente ismételjuk meg.
o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elíogy' akkor lélesítsÜnk t bb etet helyel, az e9yes etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszonl ne n VeljÜk
o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálok lovábbra isjelen Vannak' helyezzuk ál az irl szerl máshova.
o A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyaszlás után 4-10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o Ne használjuk a csalétket íolyamalos irtáshoz'
o A kezelés' a rágcsál k elszaporodásánek mérlékét l fttgg en' 2_6 hetet vehet igénybe.
o A kezelés után az elet állomásokat gyujlsÜk ossze, az esetlegesen kiszor dott irt szerl takerílsuk fel.

4.4'2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

4'4.3' A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintt

4.1'1. A felhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni

1.4.5' A felhasználást l fÜgg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Áltatános hasznátati utasítás

5.1 . Használati utasítások

5.2. Kockázatcs kkent intézkedések
Kizár lag rágcsáloirtásra és csak a használati utasítás szerint alkelmazhato!

véd kesztytit Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés ulán meleg, szaPpanos Vízzel alaposan kezet kell mosni
Beszennyezett' romlott rágcsál irto szert ne használ.ion íel.
Élelmiszerl l és takarmánytol elku|onílve, gyermek és nem élszervezet állatok által hozzá nem férbet , száraz, hrjvos helyen, eredeti csomagolásban tároland

legyengÜlt palkányt, egeret elfogyasztja.
Tilos a készitményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne jutlassa a készítményt él vízbe
Biztonsá9i adatlap foglalkozásszer felhasznál k kérésére íendelkezésre áll.

5.3. Várhat k zvetlen vagy kcizvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási el írások és a k rnyezetvédelmi vi
Esetleges mérgezés Vagy annak gyanuia esetén azonnal orvoshoz kell íordulni és a címkél az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját
. Hánytatás csak az orvos kifejezett ulasítására torténhet.
r A szájureget oblítse ki vizzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rrejutáskon
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki
o A b rl b szappanos vÍzzel mossa le
o Panasz jelentkezésekor fordUljon szakorvoshoz.

szembe jutás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÚl b vízzel' vatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és íolytassa a szem további Öblítését'
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz

t]ttmutatás az orvosna k:
AkészítményVéralvadásgátlohatoanyagot,bromadiolonttarlalmaz Arágcsál irtoszerlenyelésétkovetoéncsokkenhetavéralvadási képességésbels vérzésjelentkezhet
A mérgezés/expozíci és a tunetek jelentkezése k zott akár tobb nap is eltelhet.

protrombin idot (lNR) meg kell mérni Ha a protrombin ido értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K't_vitamint kell adni A kezelés tÖbbszori megismétlésére is szukség lehet
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboral riumi m dszenel ellen rizni szuksé9es.)

5.4' A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz et írások

kiszor dotl irt szer feltakarításárol.
Az eredeti céljára íel nem használhato, hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolásifeltételek melIett

tÜntetni!)

6. Egyéb informáciok
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A KEF-69 77-2/,2ot5 számrj határozat 1. szám melléklete

oEK szakvélemény száma: 77 11l62l2o13.Doo

Címkefelirat:

Biotoll Ratimor rágcsál irto blokk
lon
.o.o., Sinja Gorica 2, Sl_1360 Vrhnika, Szlovén Koztársaság
MA-14-00055-0000

Valamint, e dokumentum alábbi pontjai, a felhasznál i k r és a csomagolás jellege fÚggvényében:

Lakossáoi felhasznál knak szánt kiszerelések

rágcsál etet szerelvényt tartalmaz kiszerelések: 3., 4.1., 5.1.' 5.2., 5.3., 5'4. é_s 5'5. pont

orilesztettkiszerelések' 10o_15oog k zotti toltési tomeggel :3,4'2.5.1,5.2,5.3,5.4' 5.5. pont

Foolalkozásszeríi felhasznál knak szánt kiszerelések:

rágcsál etet szerelvényi tartalmaz kiszerelések: 3., 4.3., 5.1.' 5.2'' 5'3'' 5'4', 5'5' pont

rilesztett kiszerelések' 0,75_25 kg kozotti kiszerelések: 3.,4.4., 5.1.,5.2.' 5.3.' 5.4.' 5.5' pont

A kartonpapír vagy mrianyag rá9csál irt dobozokon íelt ntetend az alábbi szoveg:
Biotoll Ratimor rágcsál iÉ blokk
Hat anyaga: 0,005% bromadiolon
Ellenszere: K1-vitamin
Gyártja: Unichem d.o. o. (Szlovén Koztársaság)

oTH engedélyszám: HU-2013-MA-'l4_00055-0000
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