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HATÁR oZAT

Az Országos Tisztifoorvosi Hivatal (IO97 Budapest, Albert Fl rián ifi 2-6.) az Unichem d.o.o.

(Sinja Goiica 2, Vrhnika, SI 1360, Szlovénia) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban

kiadott, 2013. augusztus 30. napján kelt, KEF'_6878-3120I5 számu haÍározattal m dosított'

KEF -277 4-I2]2OI3 számu határozatát _ a határozat tabbi részének váItozatlanul hagyása mellett _

aZ alábbiak szerint

m dosítja.

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

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 1-ig hatályos.

2.) Ahatározat l. számLi mellék\ete 2. pontja aZ a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU-20 1 3 -MA- I 4-00053-0000

oTH iktat szám KEF-277412013

Eneedéty lei áratának id pontja 2020.08.31.

Els engedély száma / iktat száma / kiállít ja UK-20 12-0658l Egyesi'ilt Királyság

Termék neve az e|s engedélyen Ratimor Pellets

A KE F _ 27 7 4 -12 / 2 0 13 számu határ ozat e gye b e kb e n v áIto zat|an -

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beliil benyrijtand indokolással ellátott

fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbez ést az Egészségiigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell cím ezni (1051 Budapest,

Zrínyiu. 3.), de az országos Tisztif orvosi Hivatalhoz kell benyrijtani.
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INDoKoLÁS

Az Unichem d.o.o. (a továbbiakban: Kérelmezo) 2013. január 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte aZ Egyestilt Királyság Kompetens Hat sága áItaI 2012. december 3-án
UK-2012-0658 engedélyszámon kiadott Ratimor Pellets nevtí biocid termékre vonatkoz
forgalomba hozatali engedély Biotoll Ratimor rágcsáI irt granulátum néven tortén
elismerését.

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt kovetoen KEF-2774-1212013
számu határozatával HI]-2013-MA-14-00053-0000 engedélyezési számon a
Biotoll Ratimor rágcsál irt granulátum forgalomba hozata|i engedélyét elismerte és a
kérelmez o részére a termék forgalomba hozatalát és felhaszn á|ását Magyaro rszágon engedély ezte.

A Kérelmezo 2015. március 9-én a biocid termékek forgalmazását l és felhasznáIásár | sz \
528l20I2lEU rendelet (a továbbiakban: Biocid rendelet) 7I.cikk (l) bekezdésben meghatárczott
biocid termékek nyilvántartása elnevezéstí informáci s rendszeren kereszttil BC-VB015549-38
ugyszám alatt benyÍrjtotta a Biotoll Ratimor rágcsál irtrí granulátum
HU-20I3-MA-14-00053-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
adminisztratív jellegti m dosítása iránti kérelmét.

A Kérelmezo az Eur pai Parlament és a Tanács 528l20I2lEU rendeletének megfeleloen
engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos váItoztatásokr l sz l 354l20l3lEU rendelet
I. melléklet 1. cím 2. szakasz 1 1. pontja szerinti m dosítást kérelmezte'.
,,AZ osztályozcis és a címkézés vciltoztatása, amennyiben a változtatás az ]272/200B/EK europai
parlamenti és tanacsi rendelet lijonnan alkalmazand kÖvetelményeinek val megfelelés
érdekében sziikséges " '

Az oTH KEF-6878-3|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 megfelel en a
71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s
rendszeren kereszttil BC-LR01384s-20 tigyszám alatt benyrijtotta a
Biotoll Ratimor rágcsál irt granulátum HU_20l3-MA- 14-00053-0000 engedély ezési számon
kiadott forgalomba hozatali engedélyének megrij ítása iránti kérelmét.

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

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
megítjításárol annak lejárati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az ánev illetékes hat ság
az értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megtijítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagá|lamok kompetens hat s ágainak képvisel oi a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hatosági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidancé regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-SeptI4-
Doc'5.2 - Final), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba
hozata|i engedélyeinek idobeli hatáIyát egységes en 2020. augusztus 3 1 _ig meghoss zabbítják.

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

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalonrba hozatalának egyes szabályair l sz l 31612013. (VIII.28.) Korm. rendelet 18. s
(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és az Állanri Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatrol'



a népegészségugyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti
államigazgatási SZerV kijelcilésérol sz l 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése
szerinti országo s i l letéke s sé gge l eljáw a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetoségérol akozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairo|
sz l 2004. évi CXL tcirvény 98. s (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Nyilvántar1ási és Képzési Kozpontr l sz l 2912015. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
alapj án adtam táj éko ztatást.

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz l l990. évi XCIII. tcirvény 29.$ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz I 1991. évi XI. torvény 14/B. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapes t, 2016. jrinius ,, A ."

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

Kapják:

Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, SI 7360, Szlovénia
országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1 01 6 Budapest,
Mészáros u. 58/a.

országos Kozegészségtigyi Kcizpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián Ut2-6.
Irattár

1.

2.

3.

4.

5.



' A KEF-6878-3/2}L5 számri határozat 1'. számri melléklete

A biocid termék jellemz inek <isszefogtal ja

H U-2013-MA-14-00053-0000 I/loldat A-



A KEF-6878-3/2o15 számrj határozat 1. számri melléklete

1 . Adminisztratív informáci k

í.í. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelmínév
Magyarország Biotoll Ratimor Rágcsál irlo granutálum

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0001593_o000

Az engedélyezés dátuma 20'l}0E-3o

Az engedély léjáratának dátuma 20ís0s30
Az engedélyes neve és címe 

lil 'Jl;:"eÍJ;' sl í360 Vrhnika

1.3. A termék gyárt jalgyárt i
A gyáÉ neve Unichem d.o.o'

A gyárt címe Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovenla

Gyártási helyek sinja Gorica 2 í360 Vrhnika szlovenla

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

A gyárt címe Unit í3, Newman Lene lnduslrial Estate GU34 2oR Alton, Hampshire Egyesult Kiráyság

Gyártási helyek Unit 13, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2oR Alton, Hampshire Egyes lt Királyság

2. A termék sszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennylségi tisszetétele
BAS szám EK-szám CAS-szám Kaizhasználat név lUPAC-név Funkci Tartalom (%)
12 249-205-9 2E772-Se7 Bromadiolone Hat anyag 0.005
- 223-095-2 3734-33-6 denatonium benzoát denatonium benzoát Emulgeál szer 0.00'|
RB - csalétek (íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.í. osztályozás
STOT RE 2

3.2. Címkézés
Figyelmeáetések

Piktogramok

Figyelmeáet6 mondatok lsmétl d vagy hosszabb expozíci eselén vagy rrrug kell adni az sszes é'hÍeÍÍ szevet, ha igneftek: .

vintézkedésre vonatkoz tartando'
mondatok italt lés takamányt l táVol tadand . '

ta kotelez .

LENYELÉs esetÉl.l:
Azonnal forduljon ronxotÓe w KÖzPoNTHoz '
Ataftalom elhelyezése hulladékkénl:. a helyi el itásoknak rnegfelel en. .

Figyelem

o

H U -201 3-M A-14-0005 3-0000 2 / 6 oldal



A íEF-6878-3/2}L5 számri határozat t. számri melléklete

4. En gedélyezett fel használás(ok)

4.í. MíÍanyag rágcsál etetcí doboz, llletve láda, lakosságifelhasznál knak

Terméktípus 'l4. terméktípus - Rágcsáloirt szerek (Kárlev elleni védekezésre használl szerek)

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

pontos leíása, amennyiben
indokolt

M dszer csalélek alkalmazása

Leírás
Amérgezetlcsalélekkihelyezéseel tl mérlegeljÜk,hogyatapasztaltrágcsál ártalomirt szeralkalmazásanélkÜl nemoldhatoemeghalékonyan(pl mechanikus
csapda használata kismértéktl egérártalom felszámolására).
o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

o A rágcsál kjelenlétérejellegzetes nyomaikbol (fészkek, lyukak, vonulási Utak, urulék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok Vagy
láthat károkozások alapján becsr.ljuk meg, milyen mértékben szaporodlak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében VégezzÜk.
o A kezelés megkezdése el tt lehetoség szerint minden' a rágcsál k számára elérhet táplálékfonást távolítsunk el
o A rágcsál etet dobozt vagy ládát íelnyitás nélkll, a megÍigyelt rágcsál aktivitás k zvetlen kozelében' els sorban a falak mentén, a szekrények alatt és a bultorok
mogÖtt helyezzÚk el.
o tJgyeljunk arra, hogy a dobozt gyermekek és nem célszervezet álatok (egyéb vadon él álatok, illetve házi_ és haszonállatok) állalhozzá nem férhet 

' 
es t l

védett helyre tegyi]k
o Lehet ség szerint gondoskod.|unk az etet állomások stabil rÖgzítésérol.

D zis:

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

kismértékr] ártalomná: 5 méterenként 1 db, 40 gramm granulátumot (tálén) tarlalmaz doboz,

nagymérték ártalomnál: 2 méterenként í db, 40 gramm granulálumot (tálcán) tarlalmaz doboz.

oatkánvok irlásakor;

kismérték ártalomnál: '10 méterenként'l db, 200 gramm granulátumot tartalmaz láda,

nagymértékti ártalomnál: 5 méterenként 1 db, 200 gramm granulátumot tartalmaz láda'

Felhasználási terÜ let

Felhasznál i k r
Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus

40 gramm granulátumot tartalmaz lef liázott tálcák

Leírás
I

4.2. Egy éb kiszerelések,

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leíÉsa, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜ let

Felhasznál i kair

Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

Belléri , Egyéb

Zár1lében és ép letek kcirnyékén, egér_ és patkányirtásra.

Lakossági (nem foglalkozásszerrj)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiatal és iverérett egyedek
Ratlus norvegicus vándor patkány fiatal és iveréretl egyedek

Anyag
m anyag patkányetet ládában
m anyag rágcsál elet dobozba helyezve

Méret
200 gramm
í00' 2oo' 250' 300' 350, 400, 450' 500 és 750 gramm; 1' 1'25, 1,3 és'l,5 kg

Biztonsági
jellemz k

4.1.'t. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k árlalma teljesen meg nem szÜnik
o Ha a kihelyezett csalélek folyamatosan elíogy, akkor létesítsÜnk tÖbb etel helyet' az e9yes elet helyeken kihelyezeti dobozok/ládák mennyisé9ét Viszont ne noVeljÜk'
. Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k lovábbra isjelen vannak, helyezzajk át az iítoszert máshova
o A véralvadásgátlo hat anyag késleltetett hatása miett a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4_'l0 nappal várhat .

o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálok aktivitása indokolja.

o A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gyujtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott iÍt szert takarítsuk íel.

4.1.2. Felhasználásra vonatkoz specifi kus kockázatcs kkent intézkedések

4.1'3. A felhasználás során val színrjsíthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyrljtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintr

4.1.4. A Íelhasználást l fÜgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el Írások

letemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik'

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

1 00-í 500 g ramm k z<itti t lt ttimeggel, lakossági fel használ knak

'14. terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szeÍek)

A készítményt zárl térben és az épuletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet

Beltéri

zárt térben és ép letek komyékén, egér- és patkányirtásra

Lakossági (nem foglalkozásszerÜ)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íatal és ivarérett egyedek
Rattus norvegicus vándor patkány Íiatal és iVaÍéretl egyedek

H U-2013-MA-14-00053-0000 3l6oldal (\--



A KEF-6878-3 /2015 szám határozat 1. számrj melléklete

csalétek aIkalmazása

A mérgezett csalétek kihelyezése el lt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál áíalom irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhatce meg hatékonyan (pl. mechanikus
csapda használata kismértékri egérááalom felszámolására)

. A készíimény| olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

o A rágcsál kjelenlétérejellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, urÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkb l kovelkezlelhetunk. A nyomok vagy
láthato károkozások alapján becsÜlj k meg' milyen mértékben szaPorodtak el a rágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

o A kezelés megkezdése el tt lehetosé9 szerínt minden, a rágcsál k számára elérheto táplálékÍorrást távolílsunk el.

o Els sorban a íalak mentén, a szekrények alatt, a butorok mi}gott alakítsunk ki n. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségt]
irt szert tudnak fogyaszlani.

o Lehet sé9 szerint használjunk olyan m anyag rágcsáloetet állomásl' amellyel biztosíthat 
' 
hogy a gyermekek, Valaminl a nem élszervezet állatok (az egyéb

vadon él állatok, illetve a házi_ és haszonállatok) ne íérhessenek hozzá a csalétekhez.

o Ennek hiányában a lasakokat - felnyitás nélkÜl - rakjuk papÍr vagy mr]anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezz k ki' végÜl borítsunk rárjuk egy_egy
tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot ttgy, hosy a rágcsálok a csalétket megkozelíthessék, do ahhoz illetéktelen személyek' gyeÍmekek, Valemint a nem
célszervezet állalok ne férhessenek hozzá. A tasakokat drot segítségével rogzíthetjuk is' hogy azokat a rágcsálok ne hurcolják el.

o Az irt szert védjÜk a kcizvetlen vízt l, es t l és az id járás viszontagságait l.

o Lehet ség szerint gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

M dszer

Leírás

D zis:
Hígítás: 1ooo/o

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irlásakor:

kismérték ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 9ramm granulátum,

nagymértékti árlalomnál: 2 méterenként maximum 40 gramm granulátum.

patkánvok irlásakor:

kismértékr] ártalomnál: í0 méterenként maxímum 2o0 gramm granulátum,

nagymérték árlalomnál: 5 méterenként maximum 200 gramm granulátum .

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag
10' 25' 30' 40, 50' 100 vagy 200 gramm gíanulátumot tartalmazo, papÍr mrjanyag vÖ oÍben
és/vagy m anyag tasakok
10' 25, 30, 40, 50, 'l00 vagy 200 gramm granulátumot tartalmaz , papír m anyag hord ban
és/vagy m anyag tasakok
í0, 25' 30, 40' 50, 100 Vagy 200 gramm granulátumot tartalmazo, papír m anyag rágcsál elet dobozba
és/vagy m anyag tasakok helyezve
'l0' 25' 30' 40' 50' 't00 Vagy 200 gramm granulátumol tartalmaz , papír mrianyag Vagy papízacsk ban
és/vagy m anyag lasakok
10, 25' 30' 40, 50' 100 vagy 200 gramm granulátumot tartalmaz , papir karlondobozban
és/vagy m anyag lasakok

Méret
't00' 200' 250' 300' 35o' 400' 450' 500' és 750 gramm; 'l'
1,25,1'3 és 1'5 kg
'100,200, 250, 300' 350, 400,450, 500' és 750 9ramm; 1,

1,25' 1,3 és 'l '5 kg
10o' 200' 250' 300' 350' 400' 450' 50o' és 75o gramm; 'l'
'l,25,1,3 és 1'5 kg
100, 200, 250' 300' 350, 400, 450, 500, és 750 9ramm; 1,

1,25, 1,3 és 1'5 kg
100, 200' 250, 300' 350, 400' 450' 500' és 750 gramm; 1'
1,25,'l,3 és 1'5 kg
1o0' 200' 250' 300' 350' 400, 450, 50o' és 750 gramm; 1,

1,25, 1,3 és 1'5 kg
10' 25' 30' 40, 50, ío0 vagy 2o0 gramm granulátumot tartalmazo, papír
és/vagy mtlanyag tasakok

Leírás

Biztonsági
jellemz k

Terméktípus

Az engedélyezett íelhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

FeIhasználási terÜ let

Felhasznál i k r

célszervezetek

m anyag zacskoba, méjd kartondobozba
helyezve

4.2.1 . F elh aszná lá s ra vonatkoz spec if iku s e l írá sok

hetente ismételjuk meg. A csalétek kihelyezését addig ÍolÍassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.

. Ha a kihelyezetl csalétek íolyamatosan elfogy, akkor létesítsÚnk tobb etet helyet, az egyes etel helyeken kihelyezett csalétek mennyisé9ét Viszont ne n veljuk.

. Amennyiben a csalétkek érinletlen maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÍ* át az irt szerl máshova.

o A véralvadásgátl hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várhat

o A csalétket csak addig hagy|uk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

o A kezelés után, de legkés bb 6 hét mLiva, az etet állomásoket gyqtsuk ossze' az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarítsuk fel.

1'2.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

1.2.3.A Íelhasználás során val szín síthet ktizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, azels segély_ny jtási el írások és a ktirnyezetvédelmétcélz vintt

4'2.4. A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

tetemet zárt hulladéktárol edénybe kell helyezni; loVábbi kezelése kommunális hulladékként toíténik.

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

4. 3. Fog lat kozásszeríÍ fel használ knak szánt kiszerelések

14. terméktípus _ R{'csál irt szerek (KárteV elleni védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt lérben és az épÜletek komyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el íordulása észlelhet

Beltéri

zárt térben és épÜletek kornyékén, egér_ és patkányirtásra

Foglalkozásszeni felhasznál

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus hái egér Íiatal és ivarérett egyedek
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A'KEF-6B78-3/2015 számr] határozat 1'. számri metléklete

Raltus norvegicus vándor patkány fiatal és ivarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

D zis:

Hígítás: 1o0%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

kismértékt] ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm granulátum,
nagymérték ártalomnál: 2 méterenként maximum 40 gramm granuláium

patkánvok irlásakor:
kismér1ék ártalomnál: 1O méterenként maximum 2oo gramm granulálum,
nagymérték árlalomnál: 5 méterenként maximum 2oo gramm granulátum

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus
10, 25' 30' 40' 50, í0o Vagy 200 grammm granulátumot tartalmaz , papír éslvagy
m anyag tasakok
't0, 25' 30' 40' 50, í00 vagy 200 grammm granulátumol tartalmaz 

' 
papír és/vagy

m anyag tasakok
10' 25, 30,40' 50, í 00 vagy 200 grammm granulátumot tartalmaz , papír éstvagy
m anyag tasakok

M dszer

Leírás

40 gramm granulátumot tartalmaz , lef liáott tálcák

Leírás

Biáonsági
jellemz k

csalétek alkalmazása

A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsál k elofordulása észlelheto.
o A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékbe1 szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.
o Az irtás megkezdése elott mérlegeljÜk, hogy az adon terÜleten á csalétek hat anyága (bromadioloá) elleni rezLztencia veszélye fennáll_e.
o A ség szerint minden más táplálékforrásl távolítsunk ei.
o A re a célra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek és patkányok áÍtal lálogatott helyekre, azok vonulási r.ttjaira illetve
íelté

10, 25' 30, 40, 50, 100 vagy 2o0 grammm granulátumot tarlalmaz , papír és/vagy mrianyag rágcsál etet dobozba helyezve
muanyag tasakok
10, 25, 30' 40' 50, 100 vagy 200 grammm granulátumot tartalmazo, papír és/vagy mrianyag vagy papírzacsk ban
m anyag tasakok
't0' 25' 30' 40' 50' 10o vagy 200 grammm granulátumot tarlalmaz , papír és/vagy mrianyag zacsk ba' majd kartondobozba
mr:ranyag tasakok helyezve
í 0, 25, 30' 40, 50' 1oo vagy 200 grammm granulálumot tartalmazo, 1apir éstvagy mtlanyag kannában
m anyag tasakok
'l0' 25' 30, 40' 50, 100 vagy 200 grammm granulátumot tartalmaz , papír és/vagy kartondobozban
m anyag tasakok

Anyag
fonolt m anyag zsákban Vagy tobbrélegrj
papírzsákban
m enyag veldorben

mtianyag hordoben

m anyag rágcsál etet dobozba helyezve
m anyag papízacskoba, majd kartondobozba
helyezve
m anyag zacsk ban
nálronpapír zacsk ban
m anyag v dorben
m anyag hordoban

Méret
500' 750 gramm, í, 2'5' 5' 10' 15 20 és
25 kg
500 gramm; í' 5' 10' 20 és 25 kg

1,1'5'2'5és1ok9

'l,2,4,2,5,4,5,8 és 10 kg

1,2'4,2,5,4' 5' E és 10 kg

1,2,4,2,5,4, 5' 8 és 'l0 kg

1,2,4,2,5,4' 5' 8 és 10 kg

1,2,4,2,5,4' 5,8 és 10 és 15 kg

'l,2,4,2,5' 4' 5' 8 és 10 és 15 kg
500 és 750 gramm; 'l' 2,4,2,5,4, 5,8 és
10 kg
500 gramm; 1 , 5, 10, 20 és 25 k9
1' 5' 10' 20 és 25 kg
1,2,4,2,5,4' 5' 8 és'1O kg
1,1,5,2,5és10kg

4'3.í. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsáloirto szer nevél, het anyagát, ellenszerét, Valamint az alkalmaz|o nevét, címét és telefonszámát.
o Gondoskod'junk az etetoállomások stabil rogzítésér l

kovet en hetenle ismételjuk meg.
o Ha akk ek mennyiségét viszont ne noveljuk.oAm ,deoAv am
oAc rág
o lndo s kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási rendszer (lPM/lPc) egyidejri bevezetésével osszekotni'
o A ké ben, 2-6 hét alatl teljes rágcsál mentesség érheto el. Ameányiben a rágcsál k ártalmá ezt itivir&n is tapaszlalhato, a jelenség okát fel
kell de tenni.
e A kezelés ulán az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esellegesen kisz r dott irtoszert takarítsuk íel.

4.3.2' Felhasználásra vonatkoz speciÍjkus kockázatcs kkent intézkedések

4.3.3' A felhasználás során val színrjsíthet ktizvetlen vagy k zvetett hatások résztetei, az els segély_nyrijtási el írások és a kt!rnyezet védelmét célz víntr

4.3'4. A felhasználást l fÍigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni.

4.3.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Általános hasznátati utasítás

5.í. Használatl utasítások
Kizárolag rágcsáloirtásra és csak a használati utasílás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpuszlítására használni.
A 3 rvezet állatok ne férhessenek hozzá.A 1 Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni
B

- e el , száraz, ht}vÖs helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgez az eml sokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozo és/vagy dogev állet mérgezfuhetlha a rágcsáloirl szert l elPusztult Vagy
legyengult patkányt' egerel elfogyaszlja.
Ne jutlassa a készítményt él vízbe'
Biztonsági adatlap íoglalkozásszerrj felhasználok kérésére rendelkezésre áll.

5.2. Kockázatcstikkent intézkedések
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5.3. várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leÍrása, az els6segélynyújtási elóÍrások és a környezetvádelmi óvi
Eselleg.3 né.!.zésvágy ánnák gy.nújá .sélén .u onnal ofu3lEz k€|lf.du'ni as e.imtatáz odosnEk m.g k.llmut.hil

. Lény.la3 Bétan .ennal'olduljoó ÓMshoz é5 mulas3. m.! . témat dobúit' cimkájal vály biáon.ági .d.u.piá

. Hán',l.lá. e.t .z odo5 kiíej@élt ol*ltás&. t.lnénhól.

. A 3újú..o.l óölíl9 kl vízz.l.

. E'malellén *emalyn.k .'.mmil né .dpn 3z4on Át'

. Vegy. le . *€ní'€z9( ruhál as á lovabbi ha3zná.t .lólt mr55g ti'

. A bóí bó *áPPanos ví4.l no$á l.

. Pá ná Q j.lénIr.za !. koí Íord uljo. !z.k@o shoz'

sz.frb.jutl3...tón:
. 

^ 
*.rel Ens rynvá é3 néhány Péen l.E*lü bó viz.l' &.iD].n öblíl5. t|

. Há . c.mb.n kontákt]..cl. ván, .z( távolíl* él ós íolyi.3.. . '.n lovabbi óblílá.at'

. P.nás. j.l.nLG.ó!.kor Íoduljon sz.koryo3hot.

únut lá..todo!n.k:
A kéafunany vaÉlv.d&cá ó h.lóanyagot' brn.dli'loól t í.lme. Á .ágc!álóar!ó .ar lényela3at köwró.n cfikl.'b.l . vaÉlv.dáll képc$é! a. b.l.ó vózé! j.l.ntkdh€l A
úéoé'éí.xpozíció a. a r'hé!ék lél.nlkéza* kécótl .t& iööb náp i3 .lt.lhá'

h.émlom' hií.l.n í.llépa' 3zokaü.n vlor4B í4dálom) a!zl.li' .djon KNn.ninl H. í.m agl.lh.ló vazé3' .kko. . mao.z.tt .lláá*koÍ a. u .xpdft'ót tövéló 4&z óÉ .li.ltéÉl .
prclohbin idól (lNR) n.9 k.ll marni' tL a pdohbin kló arlilé >4' l háíg.zelhek intÉvanágn Kí{lt mlnt t.ll .dni' A lcz.la. tóbb.zljíl relimétlé.aÉ i. *i]kí! bh.t

5.4. A termók és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó elólrások
A k.z.lé3 ulán 4 .téóhély.kél 9c.r$!!k m.9' Gyqbü ó.*. á n.lmaÉdt iíóe.n' v.láminl . ácéáóiáó a.Elvóny.k.t a3 elai.kálom&Ók.l' Gondolkodjunk e .s.ll€g.!.n
li'ó.ódo( j je.l f.ltEkádÉ3&d'
A2 .cdeti éljár lbl n.m h.salh.ló' hqll.dakka vá( anó.'.Íl v.9ély.s hulládalkónl k.ll lcz.lni a3 végíly.3 hulládak alv.vó h.lyÓ - pl' hull.dákudwr - kell l.ádni

5'5' A teÍmék tárolási f9ltétglei és eltaÉhatósági idéje szokásos tárolási foltételek mgll€tt
E*déii' 2& emeedá.b.n' Ía'Mól védén' e'z' húv&' jól 

'.ltóoó 
h.ly.n lárcN'' á !yáná$ól 9z&nítv. 2 avlc ha3ználh.tó Ll (A oyánÁ3 id.iét d .gy.di Bomgolá$kon í.l k.ll

6. Egyéb információk
oEK9z.kvalémany gáM: 77111104/2013 DDo

Bloioll R.limré€eálóirtó gEnuláUn
Halóány.!.i 0'oo5% bEo.diolon
Eng.dá/y.!r'Gyii.üá: Unich€m d o'o'' sinjg Godé 2' sl13a0 vónlk 

' 
s.lovan KözÉEá9á9

oTH.n!.dévaám: HL}2o13.{,lA_1+ooo53{oo0

válám'n! áz Eng.délyokirát álébbi pÓntj.i' . f.lhá*naói kór é3 á caonáoolá! j.ll€!. ioocvényéb.;:

rágcsál etet doboztiládáttartalmaz kiszerelések: 3,4'l.,5.1.,52,53.,5.4-és55.pont
egyéb kiszerelések3,4.2 5.1,52,5 3, 5.4' 5.5. pont

3.,4.3, 5.1., 5 2 , 5.3., 5.4 , 5.5. pont

a 1o, 25 
' 
30, 40' 50' 100 vagy 200 gramm rágcsál irt granulátumot tartelmaz tasakokon egyenké nt feltÜntetend az alábbi szoveg:

Biotoll Ratimor rá gcsál irt granulátum
Hat anyaga: 0,005% bromediolon
Ellenszere: K1 -vitamin

a rágcsál irto szerelvé nyeken feltuntetend :

Biotoll Ratimor ágcsál irt granulátum
Hat anyaga: 0,005% bromadiolon
Ellenszere: K1-vitamín
Gyárlja: Unichem d o o. (Szlovén K ztársaság)
oTH engedélyszám: HU-2013_MA_14_00053_0000
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