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HATAROZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) az Uníchem d.o.o.
(Sinja Gorica 2, Yrhnika, SI 1360, Szlovénia) kérelmére indult kolcsonos elismerési el.járásban
kiadott, a KEF-688 4-2l20l5 és KEF-283 5-4l2ql4 határozatokkal már m dosított, 2013.
Szeptember 5. napján kelt, I<EF-2773-1L/2013 számu határozatát _ a határozat tobbi részének
váItozatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

nr dosítja.

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

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig hatályos.

2.) Ahatározat 7. számri melléklete 1 .2.pont 3. sora az alábbiak szerint m dosul:

Az engedély |ejáratának dátuma 2020-08_31

A KE F- 27 7 3 -11 / 2013 számu határ o zat e gyeb ekb en v á|tozat|an.

Határozatom ellen a kézhezvéte|toI számított 15 napon beltil benyirjtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségtigyi Nyilvántartási ésKépzési Kozponthoz kell címezni (1051 Budapest,
ZÁnyt u. 3.), de az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyrijtani.

INDOKOLAS

Az Unichem d.o.o. (a továbbiakban: Kérelmezo) 2013. január 25-én beérkezett kérelmében
kezderrrényezte aZ Egyesrilt Királyság Kompetens Hat sága á|tal 2012. december 3-án



UK-2012-0656 engedélyszámon kiadott Ratimor Pasta Bait nevti biocid termékre vonatkoz
forgalombahozatali engedély Biotoll Ratimor rágcsái irt pép néven torténo elismerését.

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt kcivetoen I<EF-2773-t1l2013
szán határozatával HU-2013-MA-14-00054-0000 engedélyezési számon a
Biotoll Ratimor rágcsáI irt pép forgalomba hozatali engedélyét elismerte és a k&elmezo
részére a termék forgalombahozatalát és felhaszná|ását Magyarországon engedélyezte.

A Kérelm ezo 2014. febru ár 7B-án a biocid termékek forgalm azásárol és felhas ználrásár l sz l
528l20I2lEU rendelet 71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása
elnevezésti informáci s rendszeren keresztril BC-RD003 96I-48 tigyszám alatt benyujtotta a

Biotoll Ratimor rágcsáI irt pép HU_2013-MA-14-00054-0000 engedélyezési számon kiadott
forgalomba hozatali engedélyének m dosítása iránti kérelmét.

A Kérelmezo a korábban engedéIyezett terméknévhez a RoDICUM PASTA rágcsál irt pép
ki e gé szíto kere skedelmi név hozzáadásának enge dé ly ezését kére lmezte.

Az oTH KEF-283 5-4l20I4határozatáva| m dosította az eredeti határozatot és hozzájáru|t a
kie gé szíto terméknév hozzáadásához.

A Kérelmez 2015. március 9-én a biocid termékek forgalmazásároI és felhaszná|ásár l sz l
528l2012lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7I. cikk (l) bekezdésben meghatározott biocid
termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s renclszeren kereszttil BC-NC015550-61 tigyszám
alatt beny jtotta a Biotoll Ratimor rágcsál irt pép HU-2013-MA-14-00054-0000
engedélyezési számon kiadott forgalombahozatali engedélyének rijabb adminisztratívjellegti
m dosítása iránti kérelmét.

A Kérelm ezo az Eur pai Parlament és a Tanács 528l2012lEIJ rendeletének megfeleloen
engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokr l sz l 35412013lEU rendelet (a
továbbiakban: 35412013lEU rendelet) I. melléklet 1. cím 2. szakasz 7l. pontja szerinti m dosítást
kérelmezte:

,,Az osztalyozds és a címkézés változtattisa, crmennyiben a változtatás az ]272/2008/EK eur pai
parlamenti és tan csi rendelet jonnan alkalmazand kovetelményeinek val megfelelés
érde kében sztiksége s " .

Az oTH KEF-6884-212015 iktat számri, 2015. szeptember 29-én kelt határozatában a fenti
m dosítást enge dé|yezte.

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

71. cikk (1) bekezdésben meghatárczott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s

rendszeren keresztril BC-MAO13844-55 tigyszám alatt benffitotta a

Biotoll RatÍmor rágcsál irt pép HU-2013-MA-14-00054-0000 engedélyezési számon kiadott
forgal o mb a hozatal i en g edélyén ek me g jitás a iránti kérelm ét.

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

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa altal nem befolyásolhat okokbol aZ engedély
megtijítasarol annak lejarati id ponÍja el tt nem hoznak hatdrozatot, az átvevci illetékes hat ság
az értékelés elvégzéséhez sztikséges id tartamban megtijíÍj q nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagállanrok kornpetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági i'ilésen megegyeztek abban (Complementary guiclance regardirtg the
renev,al of anticoctgulont roclenticicle active substances ancl biociclal products - CA-Septl4-



Doc.5.2 - Finct), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba

hozata1i engedé1yei''eilaobeli hatáIyát egysége sen 2O2O. augusztus 3 1-ig meghosszabbítják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezo részben megadottak szerint,

hivatalb 1 m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének

és forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz |o 31612013. (VIII. 2B.) Korm. rendelet 1B. s
(1) be[ezdése szerinti hatáskoromben és az Állami Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l,

; népegészségtigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti

áI1amigaigatási Szerv kijelolésérol sz |o 32312010. (XIL27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése

sz erinti orsz ágo s ill etékes séggel e|j árv a hoztam m eg.

A fel1ebbezés lehetoségérol akÓzigazgatási hat sági eljárás és szolgá|tatás általános szabályair l
sz l 2OO4. évi CXL torvény 98. $ ( 1)' és 99 . $ ( 1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi

Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l2O15. (II.25.) Korm. rendelet 10.$ (1) bekezdése

alapj án adtam táj ékoztat á st.

A fellebbezési illeték mértékérol azilletékekrol sz l 1990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése

rendelkezik.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol

sz Io 1991. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja el .

Budapes t, 2O16. j rnius ,, ,,{ í.''
Tisztelettel:
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1 . Adminisztratív inÍormáci k

í.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelmi név
Uniled Kingdom Ralimor Pasla Bait
Hungary Biotoll Ratimor rágcsál irl pép
Hungary Rodicum Pasta rágcsál irto pép

í.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_0o0í261_o000

Az engedélyezés dátuma 2o13-09_05

Az engedély léjáratának dátuma 20'l&06-30

Az engedélyes neve és címe 
!* 'Jf:"&ffi:' sl 1360 Vrhnika

1.3. A termék gyárt ja/gyáÍt a

A gyárt neve Unichem d o.o.

A gyárt címe sinja Gorica 2 í360 Vrhnika slovenia

GyáÉási helyek sinja Gorica 2 í360 Vrhnika slovenia

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

A gyáÉ címe Unit í3, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton, Hampshire United Kingdom

GyáÉási helyek Unit 13, Newman Lane lndustrial Estale GU34 2oR Alton' Hampshire Uniied Kingdom

2. A termék osszetéteIe és a formu!áci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi sszetétele
BAS szám EK-szám cAS-szám Kaizhasználat név lUPAG_név Funkci Tartalom í%)
12 24+205-9 28772-56-7 Bromadiolone ACTIVE 0.005
- 223-095-2 3734_33 Denat nium-benzoál Denatonium benzoate kesenj ízanyag 0 00'|
RB - csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.1. osztályozás
STOT RE 2

3.2. címkézés
Figyelmeáetések

Piktogramok

Figyelmeáet mondatok lsmétl d vagy hosszabb expozíci esetén '
vintézkedésrc vonatkoz Gyermekekt l elzárva tarland .

mondatok Tárolás: Elelmiszeft l, italt l és takarmányt l távol tadand . .

véd keszty használata kolelez .

LENYELÉS esetÉru:
Azonnal forduljon orvoshoz .

A taftalom elhelyezése hulladékkénl: a helyi Endelkezéseknek megfelel en

Figyelem

@

)(.e



4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.í. Mííanyag vagy papír rágcsál etet doboz, iIletve láda, lakosságifelhasznál knak

Terméktípus 14. terméktípus _ Rágcsáloirt szerek (Kárlev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok elofcrdulása észlelhet
pontos leírása, am nnyiben
indokolt

Felhasználási teríi let Beltéri

zárt térben és épuletek k myékén, egér_ és patkányirtásra

Lakossá9i (nem foglalkozásszerri)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiatal és ivarérett egyedek
Rattus noNegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedek

M dszer

Leírás

D zis:

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

kismértékr] ártalomnál: 5 méterenként 'l db, maximum 40 gÍamm pépet tarlalmaz doboz'
nagymérték ártalomnál: 2 méterenként 1 db' maximum 40 gramm pépet taÍtalmaz doboz

patkánvok irtásakor:
kismértékr] ártalomnál: 'l0 méterenként 'l db, maximum 200 gramm péPet tartelmazo láda
nagymérték ártalomnál: 5 méterenként 'l db, maximum 200 gÍamm pépet tartalmaz láda

Felhasznál i kijr

célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus
egyszer használatos m anyag egérirt dobozban'
kartondobozba helyezve
10 vagy 1 5 gramm Pépet tartalmazo Íilter tasakok

10 Vagy 'l 5 gramm pépet tartalmaz íilter tasakok

Leírás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leíá sa, amennyiben
indokolt

Felhasználási ter let

Felhasznál i kijr

célszervezetek

Anyag
e9yszer használatos m anyag egérirt dobozban,
kartondobozbe helyezve
e9yszer használatos karlonPapír egérirto dobozban

egyszer használatos ml:Janyag patkányirt ládában,
karlondobozba helyezve

Méret
'l0, 15' 20, 30 és 40 gramm ('l5 grammos lasak: 1, 2 db/doboz; í0
grammos tasak: 1,2, 3 vagy 4 db/doboz)
20, 30 és 40 gramm (15 grammos tasak: 2 db/doboz; 'lo grammos
tasak: 3 vagy 4 db/doboz)
195 és 200 gramm ('l5 grammos tasak: 13 db/doboz; 10 grammos
lasak: 20 db/doboz)

csalétek alkalmazása

o A mérgezelt csalétek kihelyezése elott mérlegel.jÜk, hogy a tapaszlalt rágcsáloártalom irtoszeralkalmazása nélkt/ nem oldhatoe meg hatékonyan (pl. mechanikus
csapda használata kismértéktj egérártalom felszámolására)
o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelhet
o A rágcsál kjelenlétérejellegzetes nyomaikbol (íészkek' lyukak, vonulási utak, Úrlék stb.) Vagy a rágásuk okozta károkbol kovetkeztelhetiÍlk. A nyomok vagy
láthat károkozások alapján becsÜlj k meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk'
o A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsálok számára elérhet táplálékíonást távolítsunk el.
o A rágcsáloetet dobozt vagy ládát fetnyitás néIkÜl' a megÍigyelt rágcsáloaktivitás kÖzvetlen kozelében, els sorban a felak mentén, a szekrények alatl és a btJtorok

mÖ}gott helyezzi]k el.
o ClgyeljÜnk arra' hogy a dobozt gyermekek és nem élszervezet állatok (egyéb vadon él állatok, illetve hái_ és haszonállatok) által hozzá nem férheto, es tol
védett helyre tegyuk.
o Lehetosé9 szerínt gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésérol.

Biíonsági
jellemz k

4.1.í. FelhasználásÍa vonatkoz specifikus el írások

hetente ismételjÜk meg A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálok ártalma teljesen meg nem szt]nik.
o Ha a kihelyezett csalétek Íolyamatosan ell'ogy, akkor létesítsÜnk tobb elet helyet' az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelj k
. Á.mennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a r{]csálok továbbra isjelen vannak, helyezz(Í át az irtoszert máshova
o A véralvadásgátl hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a íogyasztás után 4-10 nappal várhato
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivilása indokolja

o A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gytijtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r&ott irl szerl takarítsuk Íel.

4.1.2. Felhasználásra vonatkoz specifi kus kockázatcs kkent intézkedések

4'1.3. A felhasználás során val színíisíthet kiizvetlen vagy k zvetett hatások résztetei, az els segély-nyrijtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintt

4,1'4' A felhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

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

4.'l.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltaÉhat sági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett

4.2.Tasakolt pép, 100-í500 g k ziitti ttilt t<imeggel, lakosságifelhasznál knak

'l4. terméktípus _ Rágcsál irt szerek (Kárlev elleni védekezésre használt szerek)

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

Beltéri

zárt térben és épuletek kornyékén, egér_ és patkányirlásra

Lakossági (nem íoglalkozásszer )

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér fiatal és ivarérett egyedek
Raltus norvegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedek

t=.-.--



Az alkalmazás m dja(i)

M dszer

Leírás

csomagolási méretek és
csomagoI anyagok

Típus
10 vagy 15 gramm péPet tartalmaz 

'ilterpapírtasakok
10 vagy í5 gramm pépet tartalmaz Íilterpapír
tasakok
í0 vagy 15 gramm pépet tartalmaz Íilterpapír
lasakok
10 vagy 15 gramm pépet tartalmaz, filterpapír
tasakok
'|0 vagy 'l5 gramm pépet tartalmaz filterpapír
tasakok
10 vagy 'l 5 gramm pépet tartalmazo íilterpapír
lasakok
10 vagy 15 gramm pépet lartalmaz Íilterpapír
tasakok

Leírás

Biztonsági
jellemz k

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási teríilet

Felhasznál i kijr

D zis:

Hígítás: 1ooo/o

A kezelés száma
és id zítése: eqerek irtásakor:

kismérték ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm pép'
nagymértékri ártalomnál: 2 méterenként maximum 40 gramm pép.

patkánvok iíásakor:
kismértékt] ártalomnál: 10 méterenként maximum 2oo gramm pép,
nagymértéktj ártalomnál: 5 méterenként maximum 2oo gramm pép

Csalétek alkalmazása

o A mérgezett csalélek kihelyezés.e el it mértegelj k, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irtoszeÍ alkalmazása nélkÜl nem oldhato-e meg hatékonyan (pl. mechanikus
csaPda használata kismértékri egérárlalom felszámolására).

o A készítményi olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelheto.

o A rágcsál kjelenlétérejellegzetes nyomaikb l (Íészkek, lyukak, vonulási utak, urulék stb') Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetijnk. A nyomok vagy
láthat károkozások alapján becsÜljuk meg' milyen mértékben szaporodtak el a régcsál k, majJ a kezélést ennek ismeretében végezzÜk.

o A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden' a rágcsál k számára elérhet táplálékíorrást táVolítsunk el.

o Els sorban a íalak mentén, a szekrények alatt, a br.rtorok m gott alakítsunk ki n etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz e|egend mennyisé9irt szert tudnak fogyasztani.

o Lehet 
'sé9 

szerint használjunk'olyan mÜanyag rágcsáloetet állomásl, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek' Valamint a nem célszeryezel állatok (az egyéb
vadon él állatok, illetve a hái_ és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csaiétekhez.

tasakokal - felnyitás nélk l - rakjuk papír vagy mrlanyag tálékra' majd ezeket a íalak mentén helyezzÜk ki, végÜl borítsunk rérjuk egy_egy
s alkalmas fed lapot r.rgy, hogy a rágcsál k e csalétkel megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyeimekek, vataminl a nem
e íérhessenek hozzá. A tasakokat dr t segítségéVel rogzítheljuk is, hogy azokat a rágcsál k ne hurco1ák ei.--

o Az irl szert Véd.jtjk a kozvetlen vízt l, es t l és az id járás Viszontagságail l

o Lehet sé9 szerint gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

Méret
10o, 120,20o,225,250,400, 500 és 750 gramm; 1,1,25, 1,3 és 1,5 kg

100' 120, 200, 250,300, 375, 4o0,500 és 750 gramm; 1, 1,25, 1,3 és 1'5
kg
2o0,240,350' 400 és 500 gramm; 1,1,25, 1,3 és í,5 kg

50O és 750 gramm; 1, 1 ,25, 1 ,3 és 1 ,5 kg

500 és750gramm; 1, 1,25,1,3 és 1,5 kg

500 és 750 gramm; 1, 1,25, 1,3 és 'l,5 kg

bliszter csomagolásban, kartondobozba helyezve 40, 8O és 200 gramm ('l0 grammos tasak: 4, 8 vagy 20 db/bliszter)

4.2.1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

helente ismételjuk meg. A csalétek kihelyezésé( addi9 folylassuk, amí9 a rágcsál k ártalma tel'iesen_meg nem-szrjnik'

o Ha a kihelyezetl csalélek folyamatosan elfogy' akkor létesítsunk tobb etet helyet' az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne nÖveljuk

o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak' de a rágcsál k továbbra isjelen vannak, helyezzÜk ál ez irt szert máshova.

o A véralvadásgátl hal anyag késleltetett halása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-'lo nappal Várhato.

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

o A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy jtsuk ossze' az esetlegesen kísz r dott irloszert takarítsuk fel.

4.2.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

4'2'3, A felhasználás során Val szín síthet k<izvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyrijtási el írások és a k<irnyezetvédelmétcélz Vintl

4.2.4. A felhasználást l fÍjgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások
A kozeg-észségÚgyi veszély és a másodlag ése érdekében, az ellen zésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezetés során elpusztult rágcsál kal. Az elhullottrágcsál tetemét Véd keszty ben, kifordíto ségével kell osszeszedni, majd egyiovábbi zacsk ba beletenni és osszecsom zvale2árni.A dulla zacsk ban lev
telemel zárt hulladéktárol edénybe kell he kommunális hulladékként torténik'

4.2'5. A felhasználást l fiigg en a termék táÍolási feltételei és eltarthat sá9i ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.3. Tasakolt pép, foglatkozásszeríÍ felhasznál knak

Anyag
m anyag zacsk ba, majd kartondobozba
helyezve
mrianyag zacskoban

m anyag V dÖrben

nátronpapír zacsk ban

kartondobozban

m anyaggal bélelt kartondobozban

'l4 terméktípus _ Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni Védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt lérben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkatmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása észlelhet - Továbbá
csalornarendszerben patkányok irtására is használhat '

Beltéri 
' 
Egyéb

zárt térben és az épuletek kornyékén: egér- és patkányirtásra, csatornarendszeÍben: patkányirtásra
Foglalkozásszerrj felhasználo l

't //'iÍ.i \J



M dszer csalétek alkalmazása

Leírás
r A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsál k el íordulása észlelhet .

o A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÚljuk meg, milyen mérlékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelésl ennek ismeretében végezzuk.
o Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott teri]leten a csalétek hatoanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye íennáll-e.
. A csalétek kihelyezése el tt lehet sé9 szerint minden más táplálékíorrást távolítsunk el.
o A rágcsál ií pépet az erre a célra szolgálo szerelvényben helyezzÚk az egerek és patkányok által lálogatott helyekre, azok vonulási tjaire illetve fellételezett
bwohelyÜk k<izelébe.

D zis:

Hígítás: 'l00vo

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

kismértékr] ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm péP,
nagymértékti ártalomnál: 2 méterenként maximum 40 gramm pép.

Datkánvok irlásakor:
kismértékrl áíalomnál: 10 méterenként maximum 200 gramm pép,
nagymérlékti ártalomnál: 5 méterenként maximum 200 gramm pép.

Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus
10 vagy 15 gramm péPet tartelmaz
filterpapír tasakok
10 Vagy 15 gramm pépet tartalmaz
filterpapír tasakok
10 vagy 'l5 gramm péPet tartalmaz
Íillerpapír tasakok
'l0 vagy 15 gramm pépet laÍ1almaz
filterpapír tasakok
1O vagy 15 gramm pépel tartalmaz
fillerpapír lasakok
10 vagy 15 gramm pépet tartalmaz
filterpapír tasakok
10 vagy 15 gramm pépet tarlalmazo
Íilterpapír tasakok
10 vagy'15 gramm pépet larlalmaz
ÍilterPapír tasekok
10 Vagy 15 gramm Pépet tartalmaz
Íilterpapír tasakok

Leírás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos teíÉsa, amennyiben
indokolt

Felhasználásí terii let

Felhasznál i k r
Célszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer

Leírás

Tudományos név Triviális név Fejl tlési szakasz
Mus muscutus házi egér fiatal és ivarérelt egyedek
Rattus norvegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedek

Anyag
m anyag zacsk ba, majd kartondobozba helyezve

m(bnyag zacsk ban

nátronpapír zacskoban

m ányag v ,dorben

kartondobozban

mÜanyaggal bélelt kartondobozban

egyszer használatos m anya9 egérirt dobozban,
karlondobozba helyezve
egyszer használatos karlonpapír egérirt dobozban

egyszer használalos m enyeg patkányirt ládában,
kartondobozba helyezve

Méret
o,75, 1,2,5,5 és 10 kg

1' 5,'l0' 20 és 25 k9

1' 5,10,20 é s 25 kg

1,2,4,2,5,4, 5, 8 és 10 kg

1' 2,5, 5 és 10 kg

'l' 2,5' 5 és 10 kg

í0, 15, 20, 30 és 40 gramm (15 grammos tasak: 'l, 2 dbldoboz', 10 grammos
tasak: 1, 2, 3 vagy 4 db/doboz)
20, 30 és 40 gramm (15 grammos tasak
vagy 4 db/doboz)
195 és 200 gramm (15 grammos lasak:
db/doboz)

: 2 db/doboz; 10 grammos tasak: 3

13 db/doboz; 10 grammos tasak: 20

Biíonsági
jellemz k

4.3.1' Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsáloirt szer nevét, haloányagát, ellenszerét, valamint az alkalmazanevét, címét és teleíonszámát
o Gondoskodjunk az elet állomások stabil rogzítésér l

kovetoen hetente ismételjirk meg.
o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÚk.
o Amennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsálok továbbra isjelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova
o A véralvadásgátlo hatoanyag késlelletett hatása miatl a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várhato
o A csalétket csak addig hagy'|Uk kint, amig azt a rágcsálok aktivitása indokolja.

kell deríteni és a szÚkséges intézkedéseket meg kell tenni
o A kezelés után az etet állomásokat gy jtsuk ossze, az esetlegesen kisz rodott ií szert takarítsuk fel

4.3.2. Felhasználásra Vonatkoz speciÍikus kockázatcs kkent intézkedések

4.3.3. A felhasználás során val szín síthet ktlzvetlen vagy ktizvetett hatások részletei, az els segély_ny jtási el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintt

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

gondoskodni.

4.3'5. A felhasználást l fiigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.4. Bliszterbe adagolt pép' foglalkozásszer felhasznál knak

14 terméktípus _ Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt térben és az éPÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhel . Továbbá
csatornarendszerben patkányok irtására is használhat .

Beltéri ' Egyéb

zárl térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra, csalomarendszerben: patkányirtásra

FoglalkozásszerÚ Íelhasznál

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íatal és ivaréretl egyedek
Rattus noruegicus vándorpatkány Íiatal és ivaÍérett egyedek

csalétek alkalmazása

A----



o A ké5zítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsál k el íordulása észlelhet .

o A nyomok Vagy láthat károkozások alapján becsuljuk meg, milyen mértékben szapoÍodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében VégezzÜk'
o Az irlás megkezdése elott mérlegeljuk, hogy az adott terÜleten a csa|élek hatoanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
o A csalétek kihelyezése el tl lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el
o A bliszterbe adagolt rágcsál irl pépet azeÍre a célra szolgál szerelvényben helyezz k az egerek és patkányok által látogatott helyekre' azok vonulási tíjaira
illetve feltételezett bw helyÜk kÖzelébe'

D zis:

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése: eqer k irtásakor:

kismérték j ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm pép,
nagymérlék ártalomnál: 2 méterenkénl maximum 40 9ramm pep.

patkánvok irtásakor:
kismértékÜ árlalomnál: 10 méterenként maximum 200 9ramm pép,
nagymértékrl ártalomnál: 5 méterenként maximum 200 gramm pép.

Csomagolási méretek és
csomago| anyagok

Típus Anyag
Bliszterbecsomagoltrágcsál irt pép kartondobozbahelyezve

Leírás

Biztonsá9i
jellemz k

Méret
40' 80 és 200 gramm, valamint 4 kg (50 db 80 grammos bliszter)

4.4.í. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

és azokon fel kell ti.tntetni: a rágcsál irt szer nevét, hatoanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazo nevét, címét és teleíonszámát.
o Gondoskodjunk az etet állomások stebil rogzítésér l.

kovet en hetente ismételjuk meg
. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesits nk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljuk.
o Amennyiben a csalétkek érinletlenLj maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak' helyezzÜk át az irt szert máshova
o A véralvadásgátl hat anyag késleltetetl halása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 4_'l0 nappal Várhat
o A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg ezt a rágcsálok aktivitása indokolja.

kell deríleni és a sztrkséges intézkedéseket meg kell tenni.
o A kezelés ulán az etetoállomásokat gyÜtsuk ossze, az esetlegesen kiszor dott irtoszerl takarítsuk fel.

4.4.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcstikkent intézkedések

4.4.3' A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintr

4'4.4. A felhasználást l fiigg en a teÍmék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni.

4'4.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Általános használati utasítás

5.í. Használatl utasítások

5.2. Kockázatcs<i kkent i ntézkedések
Kizár lag rá9csál irtásra és csak a használati utasítás szerínt alkalmazhaio!
Tilos a készítményl nem célszervezet állatok elpusztÍtására használni.
Az etet állomások helyét tJgy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állaiok ne férhessenek hozzá
Azirt szer kihelyezésekor használjon véd kesztyril Munka k zben lilos enni' inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni
Beszennyezett, romlott rá9csáloírl szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmánl l elkÜlonítve,gyermek és nem élszervezet állatok állalhozzánem férhel , száraz, hrilvcis helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgez az eml sokre és a madarakra A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadoz és/vagy dogev állat mérgez dhet' ha a rágcsál irt szert l elpusztult Vagy
legyen9Últ patkányt, egerel elfogyasztja.
Ne juttassa a készítményt él vízbe
Biztonsá9i adatlap íoglalkozásszerr] felhasználok kérésére rendelkezésre áll

5.3. Várhat k<izvetlen vagy k<izvetett hatások részletes leírása, az els segétynyrijtási el írások és a kiirnyezetvédelmi vi
Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell íordulni é5 a címkét az oNosnak 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 kiíejezett UtasításáÍa torténhet.
o A szájÜreget Öblítse ki vízzel.
o Eszmélellen személynek semmit ne adjon szájon át

B rrejuüáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki
o A b rt b szappanos vízzel mossa le
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz

Szembe jutás esetén:
o A szemet tarlsa nyitva és néhány percen keresztÜlbovízzel, vatosan oblítse ki
o Ha a szemben kontaktlencse Van, azt táVolítsa el és folytassa a szem további ÖblÍtéséi
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lltmrrtatás az orvosnak:

mer0ozos/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.

r l(



protrombinid t(lNR)megkell mérni.Haaprotrombinidoértéke>4,amérgezettnekintravénásanKí-vitamintkell adni.Akezeléstobbszori megismétléséreisszÜkség lehet
Ellenszere: K'l-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratoriumi m dszerrel ellen rizni szÜkséges )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozo el írások

kiszorodott irl szer feltakarításár l.

Az eredeti celjára fel nem használhat , hulladékká Vált irtoszerl veszélyes hulladékként kell kezelni és Veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

5.5' A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

tÜntetni|)

6. Egyéb informáci k
Címkefelirat:

Biotoll Ratímor rágcsál irl pép
Hat anyaga: 0,005% bromadiolon
Engedélyes/Gyárto: Unichem d o o, Sinja Gorica2, Sl-'l360 Vrhnika' Sztovén Koztársaság
oTH engedélyszám: HU_2013_MA_14-00054-0000

Velamint, e dokumentum alábbi ponljai, a csomagolás jellegének fuggvényében:

rá9csáloetet dobozt/ládáttartalmaz kiszerelések:3'4.í.'51,52.,53,54 és55.pont
minden más, 100_í500 g kozotti kiszerelések: 3, 4.2. 5 1' 5 2, 5 3' 5.4, 5 5 pont

tasekolt pépet tartalmaz kiszerelések: 3.' 4.3 
' 
5 1 ' 5 2.' 5,3 , 5.4., 5.5. pont

bliszterbe adagolt pépet tarlalmaz kiszerelések 3., 4.4 ,51 ,5 2.' 5.3.' 5 4 
' 
5 5' pont

Tasakolt pép' 100_1500 g kozotti tolt t meggel, lakossági felhasznál knak

A 'l0 vagy 't 5 gramm rágcsál irt pépet tartalmaz tasakokon egyenként felltmtetend az alábbi szoveg:
Biotoll Ratimor rágcsál irt pép
Hato nyaga: 0,005% bromadiolon
Ellenszere: K1-vitamin

A rá9csál irl szeÍelvényeken felt(htetend :

BíotolÍ Ratimor rágcsál irt pép
Hatoanyaga: 0,005% bromadiolon
Ellenszere: K1 -vítamin
Gyártja: Unichem d o o (Szlovén Koztársaság)
oTH engedélyszám: HU-2013-MA_14_00054-0000

Az oEK szakvélemény száma:77111103/2013 DDo
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