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DDHATAROZAT
Az Otszágos Tisztifrorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rirírr ft 2-6.) a Zapi S.p.A. (Via
Tsrza Strada t2,35026 Conselve (Padova), olaszország) kérelmére indult k lcs n s elismerési
eljrírásban kiadott,2074. november 14. napjén kelt, KEF-14987-9l20l4 szátm haÍétrozatát _ a
hatátrozat tobbi részének változatlanul hagyása m ellett _ az alábbiak szerint

mrídosítj a:

1.) Ahatározat tendelkez részének els mondata a k vetkez képpen m dosul:

A Zapi S.p.A. (Yia Terza sfrada 12,3502 Conselve (PD), olaszország) kérelmere az Egyestilt
Királyságban 2013. augusztus 6-án UK_2013-0756 engedé|yezési sziámon Muskil Pasta Fluo-NP
terméknéwe kiríllított forgalomba hozatali engedélyét elismerern' és részére ,,ZAPIKILL FLUO-
NP rágcsáltirtr pép'' tefÍnéknéven, és ',BIoToX rágcsál irtr5 pép'' kiegészít kereskedelmi
neven tortén forgalomba hozatal t és felhaszn l stít MagyarorsaÍgon HU-2014-MA-14-00119-
0000 elgedélyezési számon az alábbi feltétekkel engedélyezem.

2.) AhaÍározat rendelkez részének 3. pontja a k vetkez képpen m dosul:

Az engedély 2. szénn mellékleteként szerepl ,,A ZAPIKILL FLUO-NP rágcsál irt pép és a
BIoTox rágcsál irt pép teljes sszetétele'' c' táb|ázatban megadott informáci k bizalmas adatnak
min siilnek.

3.) A hatáLrozat I. szátm melléklet (A biocid termék jellemz inek sszefoglal ja) 1' pontja az
alábbi szerint m dosul:

Cín-l: 1097 Buda1sest, Albert Fl riárl t 2-6. * l-evelezési cím: 1437 Budapestl Pf. s39.
'Teleion: +,36 1 476 11OO - E-mail: tisztiictonros@oth.antsz.hu

T ár gy : F orgalma zási engedély admin isztr atív m do sí tás a
Eload : Cseresznyák Veronika

VálaszadáS esetén kérem, a fenti iktatoszamra hiyatkozni
szíveskedjék'

*.-K- & terrxx Bq k*res$qede$f,seÉ ffi*ww

Kereskedelmi néV ország (adott esetben)
Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép
BIoToX rágcsál irt pép Magya rország

oEK szakvélemény száma 77 rr/r34/20 14. DDO.

4.) Ahatározat 7. számri melléklet 6. pontja aZ alábbiakkal egészi'il ki:

A kiegészít kereskedelmi néven forgalmazott termék címkefelirata tartalmazza=
BIoTox rágcsál irt pép

IIr. forga lmazási kate g riáj irt szer
Hat a nyaga i: 0, OO25o/o bromad iolon * 0, OO25a/o d ifena ku m

Engedélytulajdonos és 9yá rt : Zapi S.p.A. (Conselve/ olaszország)
oTH engedélyszám: H U-2o14-MA- 74-oo119-0000
valamint, jelen dokumentum alábba pontiai, a csomagolás fi'iggvényében:



Valamint a kartonpapír vagy míianyag rágcsál etet dobozokon feltuntetend az alábbi
szoveg:

BIoTox rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,0025o/o bromadiolon * 0,OO25o/o difenakum
Ellenszere: K;-vitamin
Gyártja : Zapi S.p.A. (Conselve, olaszország)
oTH engedélyszám: HU-2014-MA- I4-oo1 19-0000

továbbá , a rágcsál irt pépet tartalmaz filterpapír tasakokon felttintetend az alábbi
szoveg:

BIoTox rágcsál irt pép
Hat anyagai: 0,OO25o/o bromadiolon + 0,0025o/o difenakum
Ellenszere : Kr-vitamin.

Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

2.2., 3.1.(vagY 3.2.), 4.7. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 4.L.I.,
4.r.4., 5.2.. 5.3., 5.4.. 5.5.

rágcsá I etet szereIvényeket
tarta]maz kiszerelések !akossági
fe!használ k részére

2.2.,3.1.(vagY 3.2.) 4.2. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), ,
4.2.r, 4.2.4., 5.2.. 5.3,, 5.4., .5.5.

rágcsá l etet szerelvényeket nem
ta rta lmazo kiszerelések la kossá9 i

felhasznál k részére
2.2.,3.1'(vagY 3,2.) 4.3. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 4.3.L,
4.3.4., 5.2., 5.3., 5.4., .5.5.

filterpapír tasakokba kiszere!t Vagy
omlesztett, nem tubusos kiszereIések
foo la lkozásszer fel haszná l k részére

2.2., 3.1.(vagY 3.2.) 4.4. (kivéve a kiszerelések
és csomagoI anyagokra vonatkoz rész), 4.4.L,
4.4.4., 5.2.. 5.3., 5.4., .5.5.

tu busos kiszerelések fog la kozásszer
feIhasznál k részére

A KE F - Í 49 87 -9 i 2 0 1 4 sz ámtt határ o z at e g yeb ekb er, v álto z atl an.

A határozat ellen annak kézhez vételétol számított 15 napon beliil benyrijtand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni aZ elsofokri eljárás díjtételével megegyezo mértéktí jogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést aZ Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell
címezni (1051 Budapest' Zinyi u. 3.), de az oTH-hoz kell benffitani. A fenti osszeget aZ

Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz 10032000-00285788-00000000 számu
számláj ára kell b eftzetni.

INDoKoLÁs
A Zapi S.p.A. (továbbiakban kérelmezo) a biocid termékek forgalmazásár, l és felhasználásárol
sz | 528l20l2lEKrende1et 71. cikk (l) bekezdésben meghatározottbiocid termékek nyilvántartása
(továbbiakban: R4BP) elnevezésri informáci s rendszerben BC-GA006403-74 igyszám alatt
rogzitette kérelmét, melyben a ZAPII<ILL FLUO-NP PASTA nevtí biocid termék Egyesiilt
Királyságban 2013. augusztus 6-án UK-2013-0756 engedélyezési számon Muskil Pasta Fluo-NP
terméknévre kiállított forgalomba hozatall' engedélyének kolcsonos elismerését kérte. 2014.
szeptember 5-én érkezett, m dosított kérelmében az engedéIytZAPIKILL FLUO-NP rágcsál Írt
pép terméknévre kérte kiállítani.

A Hivatal ezt kovetoen KEF_14987-9120!4 számí határozatáva| forgalornba hozatali engedélyét
elismerte IIU-2014-MA-14-00119-0000 engedélyezési számon, és a kérelmezo részére a termék
forg alomb a ho zatal át é s felh a szn á|ását M agyaro r szágon en g edél y ezte .

A Kérelmezo 2015. február 16-án azR4BP rendszeren keresztril BC-DEO15226-64 igyszám alatt
benffitotta a ZAPII<ILL FLUO-NP rágcsál irt pép HU-2013-MA-14-00119-0000
engedély ezési számon kiadott forgalombahozatali engedélyének m dosít ása iránti kérelmét.

A Kérelmezo a korábban engedéIyezett terméknévhez a BIoToX rágcsál irt pép kiegészíto
kereskedelmi név hozzáadásának engedélyezését kérelmezte. Az Europai Parlament és a Tanács
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528/20I2|EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos
változtatasokról szóIó 354l2013lEU rendelet (a továbbiakban: 354/20|3lEU rendelet) mellékletének
1. cím 1. szakasz 2. pontja érte1mébsn a kérelmezett vií,ltoztatrís a termék adminisztratív
váltoúatásának minősül, amely végrehajtása előtt bejelentés sziikséges.

Eljrírásom sorrán megállapítottam, hogy a Kérelmező a kérelemhez sziikséges tartalmi
követelményeket benyújtotta, az 

^Ilarii 
Nepegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes

közigazgatási eljrírásaiért és igazgatási jellegű szolgríJtatásaiért ftzetendij díjakról szóló l/2009.
(I.30.) EüM rendelet (továbbiakban Igszolg. díj rendelet) 1' sz. melléklet VI. 16. pontja alapján
meghatérozott 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az országos Epidemiológia KöZpont által működtetett' a MagyaÍországon engedétyezett
irtószereket tartalmaző kereshető elektronikai adatbázisban (*yalLpet.!'vtta) elvégzeÍt ellenőrzést
követóen megállapítottam továbbá' hogy a kérelmezett módosítiísnak akadá|ya nincsen, a
kérelmezett kiegészítő terméknév Magyarországon forgalomban lévő rágcsrílóirtó termék nevéhez
nern hasonlít, így a más termékkel történő összetévesztés veszélye nem áll fent.

Fenti indokok alapján a döntésemet a 354/2013/EU rendelet IL fejezet 6. cikke' valamint annak
mellék1ete 1 . cím 1. szakasza 2. pontja szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozata|énak egyes szabályairol szo|ó 316/2073. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1) bekezdése
szerinti hatáskörömben, az Allami Nepegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgrí'latról, a népegészségiigyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról' valamint a gyógyszerészdi államigazgatási szew kijelöléséről
szótő 323l20lo. (XII.27 .) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljrírva
hoztam meg.

A biocid termék vagy termékcsalád kölcsönös elismerési eljiírás sorián megadott forgalomba
hozatali engedélyének adminisztratív módosítási e|járásáért ftzetendő igazgatási szolgaltatási díjat
az (gszolg. díj rendelet 1. melléklet VI. 16. pontja alapján, a jogowoslati díj mértékét pedig a 2. $
(5) bekezdése alapjrín állapítottam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljrárás és szolgráltatás rá]talrínos szaháiyairől
sző1ó 2004. évi CxL törvény 98. $ (l)' és 99. $ (1) bekezdése' valamint az Egészségilgyt
Nyilvántartási és Kepzési Központról szőlő 29l20I5. (II.25.) Korm. rendelet 10' $ (1) alapjrín adtam
tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással történő ellátását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szőIó 799I. évi XI. törvény I4/B. s Q) bekezdése írja elő.

Budapest, 2075. ápilis,,}l ."

Kapiák:
1. Zapi S.p.A., 35026 Conselve (PD), YiaTerza Strada 12, Olaszország
2. Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Bp., Mészáros u. 58/a.

3. országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ti2-6.
4. Országos KozegészségiigyiKozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.
5. Irattár

ataJ/J



ffiffiffih{& Zapikill Fluo-NP rágcsál lrt pép

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY
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l Amennyiben a termék egynél tobb névvel rendelkezik' valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezoben, ha az SPC egyéb elemei azonosak.
Egyéb esetben további SPC-ket kell megadni (nevenként egyet)'

2oL4-I1-14 sPc TERMÉKJELLEMZ)K ÖsszrroGLALÁSA

Kereskedelmi névl ország (adott esetben)
Zapikil! Fluo-NP rágcsáI irt pép Magya rország

oEK szakvélemény száma 77 Lr/r34/2O 14. DDO.

*"R- ffim6mdó$yes

Az engedélyes neve
és címe

Név Zapi S.p.A.

Elérhet ség Via Terza strada 12
35026 Conselve (PD), olaszország
telefon: +39 0499597858
e-mail : mariateresa.rigato@zapi.it

Az engedély száma HU-20 14-MA- 14-00 1 19-0000

Az engedély
kiadásának dátuma

2014. Lr. 14.

Az engedély
lejáratának dátuma

2018. rr. 14.

$".S" & t*n"s'vt k gV;SvRS$mlSV-&x"**$

A gyárt neve Zapi S.p.A.
A gyárt címe Via Terza strada 12, 35026 Conselve (PD), olaszország
Gyártási teIephelyek Via Terza strada 12, 35026 Conselve (PD), olaszország

R"6. & hmt*m$"Ebs&S{<sk} gy$nt$$mlWX"*nt#$

1. hat anyag bromadiolon
A gyárt neve PM Tezza S.r.l
A gyárt címe Via deI Lavoro 326, 3750 Angiari (Vr), olaszország
Gyártási telephelyek Via del Lavoro 326, 3750 Angiari (Vr), olaszország
2. hat anyag difenakum
A gyárt neve PÍ! Tezza S.r.l

A gyárt címe Via del Lavoro 326, 3750 Angiari (Vr)' oIaszország

Gyártási telepheIyek Via del Lavoro 326, 3750 Angiari (Vr), olaszország

Kiizhasználatít
név

IUPAc-név Funkci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/o)

bromadiolon 3- [ 3- p- @-bromophenyl )
phenyll-3-hydroxy- 1-
phenylpropyll -2-
hydroxychromen-4-one

Hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,0025

difenakum 2-Hydroxy-3- 13-(4-
phenylphenyl)- 1-
tetra I inyl I -4-ch romenone

Hat anyag 56073-O7 -5 259-978-4 0,002 5

sv



Ktizhaszná latu
név

IUPAc-név Funkci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/o)

denat nium-
benzoát

Keser
ízanyag2

ffiffiffi*
EURCIPEAN CHEM ICALS AGENCY

Zapikil! Fluo-NP rágcsál irt pép

x-x- & fms'EYt*t$;.{lc* Rípuxsm

Felhasználásra kész, 10 illetve 15 grammos filterpapír tasakokba kiszerelt Vagy omlesztett
rágcsál irt pép.
Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

s- s$ wffi$ *trtr** wmffimtmk *w óqg$m*sx$qm#ssfl* wffi$Tffit${sffis s$T m*m$q

S.g. & tcys"ffiq*k {}smti$$yox$sw *s aipm$<*xq{sw mx $"ePRltrSSS/ffiW nmrn$e$mt sxex-fie'rR

s"a- & tergmék msxtsEymxa*se és eímkég*se a sPls4s/ffiffiK $n;.s*"tpe$w {w*sxé$yes
eil$ves#kr*$ sxs$# $*"a*mym$w} #s mx *s$s/ss/ ffiK $ni*x*ymilsr {nr*sx $xrms k*swítm* mym$<n"#$

sxq$$s $nsmymffw} követe$xn"ssmye$ sm*n$mt 3

osztá ly ozás és cím kézés a fizikai-ké m ia i tu l ajdonság o k teki nteté ben

Veszélykategoria osztály ozás
nrncs Nem jeIoléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében
Veszé lykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jeloIéskoteles, EU-veszélyjel nem szukséges.

osztály ozás és címk ézés a kiirnyezet tekintetében
Veszélykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

Címkézés:
R-mondatok: nem szÜkséges
S-mondatok:
s L/ 2 Elzárva és gyermekek számára hozzáf érhetetlen helyen tároland .

s 35 Az anyagot és edényzetét megfelel m don ártalmatlanítani kell.
s 37 Megfele! véd keszty t kell viselni.

' N.* hatoanyagok, amelyek ismerete elengedhetetlen a termék nregfelelo felhasználás ához. Az SPC-t tartalmaz kérelemben a kérelmezcinek
jelolnie kell a pontos f-unkciot (pl. oldÓszer,riaszto szer, tartÓsít szer' pigment stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-ben eztazinformáci t nem kozlik,
csupán a nem hat anyag nevét.

' Felhív.iuk figyelmét, hogy a nemzeti engedélyezési kérelmek esetében 20l5' jrlnius 1-igazoszÍályozásnak és a címkézésnek a67l548lEGK,
valamint az 1999l45lEK irányelvek kovetelményeinek is meg kell felelnie. UniÓs engedélyezésnél eZ nem szi'ikséges'

osztálv ozás= Nem jeloléskoteles' veszélyt ielz piktoqram nem szÜkséqes.
Veszélvesséq i kateo ria
Fiqvelmeztet mondat

Címkézés
Fiqve!meztetés
Figyelmeztetti
mondatok
ovintézkedésre
vonatkoz mondatok

Ptoz Gyermekekt ! elzárva tartand .

P28o Véd kes zty ha,sználata kotelez .

P3O1+P310 LENYELES ESETEN i azonnal forduljon
ToXIKolÓcInl KÖZPoNTHoz Vaqy orvoshoz.

Meoieqvzés

20L4-r1-14 SPC TERM ÉKJ ELLEMZoK Összeroc LALÁSA



ffiffiffiffi& Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép

EURoPEAN cHÉM lcALs AGENcY

6. mrBffi ffiS*$ymmmt* tre$ fumsmsn{ft fi ffi s{mk}
4-K" t*fu$i&xmft: Nm$fumsmm&$;*s #' 3" * r;&gas#r$ffietets sx*ne$w&nnytr tmytmBm'lmm* kísxe*"*$&sw$q
$m$<mssa$W$ fe$hmsxc'$i$$ B{ p"c$sm{*req

s""fr-s" Á # s fl#p$$msxpxsd.l$sfl# ws$*ms$<gse$ spmegflxtcgfs e$#ís",#$smÉ{

o 
M,í"ol_ju át ezt atáblázatot annyiszor, ahányszor szi'ikséges (felhasználásonként egy táblázat).

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

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

Célszervezet (a fejl dési
szakaszt is beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Raffus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Fe! haszná lási teri'i let zárttérben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alka!mazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek (rágcsál etet szerelvénnyel
egyutt kerÜl forgalomba)

Az alkalmazás d zisa és
gyakorisá9a

eqerek irtásakor:
kismérték Í ártalom esetén: 5 méterenként 1 db egéretet doboz,
nagymértékrj ártalom esetén: 2 méterenként 1 db egéretet
doboz.
patkányok irtásakor:
kisméfték ártalom esetén: 10 méterenként 1 db patkányetet láda,
nagyméftékl:í ártalom esetén: 5 méterenként 1 db patkányetet
láda.

Felhasznál i kiir Fog laI kozásszer fel hasznáI k

Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok

. m anyag egéretet dobozban: 50 grammig

. m anyag patkányetet ládában: 100 grammig

. kartondobozba helyezett m anyag patkányetet |ádában /
egéretet dobozban: 2oo grammig (legfeljebb 2 db doboz)

.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer
alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték
egérá rta lom felszá molásá ra ).

.A készítményt zárt térben és az épuletek fél méteres korzetében, olyan helyeken alkalmazztlk,
ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb.) Vagy a
rágásuk okozta károkbol kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk
ffi 9, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

oVegyÜk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épÜletekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre is kiterjed.

.A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást
távolítsunk el.

.Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a butorok mogott alakítsunk ki rjn. etet helyeket,
amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak fogyasztani.

.Azegéretet dobozt/ patkányetetcí ládát ne nyissukfel. A szerelvényt a megfigyelt rágcsál aktivitás
kozvetlen kozelében - els sorban a falak mentén, szekrények alatt és a b torok mogott - helyezzÜk
ki, ljgy, hogy a hosszanti oldala a fallal érintkezzen, és nyílásai a falhoz essenek kozelebb.

.Lehet ség szerint a szerelvényt rogzítsÜk is.
o Az etet helyeket els alkalommal 3 nap mÚlva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk. A
SZennyezett vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4 naponta ismételjÜk
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sz nik.

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etetcíhelyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.

oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helvezzÜk át az irt szert máshova.
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,ffiffiffiw& Zaptklll Fluo-NP rágcsál irt pép

EUROPf;AN CHHMICALS A6ENCY

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
3-5 nappal várhat .

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
oA kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fugg en, 2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.

A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen
kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

4-*R-#" Á # "s fled$emsxype$$s$srtr wsspsf$<*e# sp*esfafu*rs eSwpgt*éakeddsw&

lásd: 5.2.

s'-H-s- Á # X fl*d$pms"rrgd$$.{#srm wmffims$gogs w,és${$saím{$sí*$geÉ $*mawes$*ss wds$ry fumgweffefs
$smsc$scp$g p"ss-w"{g*ws" e$ssssgv#$p*my$*t*"a$ss w$sír,*$sep& c$s w $<wc"st5re"m'es sr*$dm$gssse ct*$x$
SwgrpSSe&edq$se${

Iásd : 5.3.

4-"s,4" Á s s s*$$smseresfa.$srm wopxmsdc*es spm*sfls$t*ssu ap *wg"g"gső& ss Cssssttr$F<pddsm
s sg $"g ru sa$gr *s c$' **{-ex $*"m m d'$m m $ssss rcx w* s"s e s&wx c$ e $s íp",*$sae &

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébenI az ellen rzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálokat. Az elhullott rágcsál tetemét
véd keszty ben, kifordított m anyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni.
A dupla zacsk ban levcí tetemet zárt hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése
kommunális hulladékként torténik.

s"-fr"s" s '# " flg$$pmssgrs$*$sfl# wsfltrms$eor# speesflr$*cJs ssrg$e$sp f,g${'q$sm-{e& 6s es$'gr$'tpmÉ'a$se$gns
pd# sx'ev&$sms *.c$ns$,r$sp flw$S# *e$m &" sr'x e$$ef #'

lásd: 5.5.

4-3- t**ffx$ámm&s Fe$hmsgs"ve*$e*s # R * egyéb, ra,*g*s*$ etet# sxeyeEuossmpt {'$*ü'\t tmn"tw$*twxs
$q $ smm g"e 

$ &se $q $ m $qwssl* w $ Ém { h m sx m e$ E k *"q$ sxns ne 5

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épÜ|etek kornyékén, olyan
helyeken a!kalmazzuk, aho! egerek Vagy patkányok el fordulása
észlelhet .

Célszervezet (a fejl dési
szakaszt is beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiataI és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Felhasználási terlilet zárttérben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra.

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa és
gyakorisága

eqerek irtásakor:
kismérték áftalomnál: 45-50 gramm rágcsál irt pép,
nagymérték ártalom ná]: 2 méterenként 45-50 gramm
rágcsál irt pép.
patkánvok irtásakor:
kismérték ártalomnál: 10 méterenként 90-100 gramm
rágcsál irt pép,
nagymértékí ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm
rágcsál irt pép.

Felhasznál i kiir la kossság i fel haszná ! k

Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok

o $} rmekbiztos zárral ellátott m anyag tégelyben:100 grammt l

l kilogrammig
. kartondobozba helyezett m anyag zacsk ban: 200 grammt l 1

kilogrammig

' M^oliu át ezÍ atibltzatotannyiszor, ahányszor sziikséges (felhasználásonként egy ÍáblÍu:at).
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Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép

)
EUROPEAN CHTMICALS AGENCY

o Visszazárhat kartondobozba helyezett m anyag zacsk ban,
mel!ékelt keszty Ível: 100 grammt l 1 kilogrammig

o Visszazárhat m anyag vodorbe helyezett m anyag zacsk ban:
450 grammt l 1kllogrammig

. m anyag zacsk ban: 100 grammt l 500 grammig
o mrlÍanyag tégelyben: 500 gramm
. fém dobozban: 400 gramm
o m anyag tálcán: 100 grammig
. kartondobozba helyezett m anyag tá|cán: 100 grammig

#"ff"#- -€ #'# fle$$rmsxgp#$e$ss"# ws$str*$cma*$ speesflr&ggs dw$s?s#g$eed*4se$q

lásd: 5'2.

4"p-s" Á # # f,e$sp*ps-rrp;$da$s$-# {/#á3&s^se*g^s wa$#saígpgssíg'$re*# &mxwe$"$*ss $ftrsy $ssxwe****"
fp**a$sm& r"ssg$**ero e$s6s*g6$y*myeÍjf'a$ss efsína$sep& *$s e* &onra5reae#" wédefsp?se c6$xs
#usspp#c$e$<edc$se${

Iásd : 5.3.

ffiffiffi&

4-ff"_ " s '#' tr str$$}msxg?s$ $'sfltr &dsssms&cp"a*$ sp**sÉT$aajs *f#íf"$s*&
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljÜk, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer
alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték
egérá rta lom felszá molásá ra ).

.A készítményt zárt térben és az épÜletek fél méteres korzetében, olyan helyeken alkalmazzuk,
ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

.A rágcsálok jelenlétére jellegzetes nyomaikbol (fészkek, lyukak, vonulási utak, ÜrÜlék stb.) Vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk
ffi 9, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

oVegyÜk számításba, hogy amennyiben a rágcsál k az érintett hellyel szomszédos épÜletekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a teruletekre is kiterjed.

.A kezelés megkezdése elcítt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhetcí táplálékforrást
távolítsunk el.

.Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a brltorok mogott alakítsunk ki n. etet helyeket,
amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak fogyasztani.

.Lehet sé9 szerint használjunk olyan m anyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy
a gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és
haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez.
A pépet tartalmaz tasakokat rogzítsÜk az etet állomásban találhat r d Vagy tÜske segítségével
és gondoskodjunk az állomás stabil rogzítésér l is.

.Ennek hiányában a tasakokat rakjuk papír Vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén
helyezzuk ki, végÜl borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet Vagy más alkalmas fedcílapotugY, hogy a
rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen Személyek, gyermekek, valamint a
nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.
A tasakokat dr t segítségével rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.

oAz etet helyeket els alkalommal 3 nap mr_ilva ellen rizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk. A
szennyezett vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4 naponta ismételjÜk
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k áftalma teljesen meg nem sz nik.

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.

oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzÜk át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
3-5 nappal várhat .

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fÜgg en, 2-6 hetet vehet igénybe. Amennyiben
a rágcsál ártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etetcíállomásokat gyrjjtsÜk ossze, az esetlegesen
kisz r dott irt szert takarítsuk fel.
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EURÜPrAN cHEMlcALs AGENcY

4-g-4' "q s{' ff fe$tgmsasp*$$*$srm uf*ssa*&we<$ speepf'l&c*su e fgrgmé$a ds #ssgffitrsr*$a$sa
& g"x** gt sssros ss"fm dprg g *$mre í*a$s*l$ fl# w# f.ttr f$goed$ *f#ín*,$so k
lásd: 5.4.

*$-#*s- N 
"q* 

# fle$Ép*pssste$$ssp"a wgrpm$"$*wxs specsflg&ess 'se-ms-,l$sp fl*$s$$'m$e$* q$s wfsee"sftm*"ssa$gps
pd# sgg $<m-s*s fe$r"m$*$sg f^e$És f e$e& gm e$$e*f

lásd: 5.5.

4-s- te$lfu$e{xm'Hx W*$hmsgrxi*ü;*s s' s * s$$t*npmpís'tmswkrskbm $qEsxwB"m$t wmgg q$Fx't$wsxtm&tu ft*$Yn

tu fu wsms $<$smm ve { &se k Sas g $ m $ $*mmsssme r{* fe $ &"s msx m * $ * $q rssx* s'* 
s

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
Ieírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan
helyeken alka]mazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása
ész!elhet .

CéIszervezet (a fej! dési
szakaszt is beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (RattL]s norvegicus) fiatal és

egyedei valamlnt
ivarérett egyedei

Fel haszná lási terti let zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa és
gyakorisá9a

eoerek irtásakor:
kismérték ártalomnál: 5 méterenként 45-50 gramm pép,
nagymérték ártalomnál: 2 méterenként 45-50 gramm pép.
patkánvok irtásakor:
kismérték árta]omnál: 10 méterenként 90- 100 gramm pép,
nagymérték ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm pép.

FelhasznáI i kiir fog l a lkozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok

m anyaggal bélelt m anyag vodorben: 3-15 kilogrammig
m rlía nyagga I béIelt ka rtondobozban : 5- 15 kilog ra m m ig
m anyag vodorbe helyezett m anyag zacsk kban: 5 és
10 kilogramm
m anyag tálcán: 100 grammig
kartondobozba he!yezett m anya9 tálcán: 100 grammig

4-3"s" Á #' "s fle$$posx'sps$ssfitr {ístr$trs$rwgs spwcsf,e&ess e-$#sr,fi$so&

6 Másolia áteztatáblÍ atotannyiszor, ahányszor sztikséges (felhasználásonként egy táblázaÍ).

.A készítményt zárttérben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

oA nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

oAz iftás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott terÜleten a csalétek hat anyagai (bromadiolon
és difenakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése
érdekében javasolt a kÜlonbozo hat anyagri készítmények felváltva toftén alkalmazása.

oA csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
.A termék használata kozben használjunk megfelel védelmet nyrijt , EU min ségtanrisítvánnyal
rendelkez véd keszty ít.

.A rágcsál irto pépet azerre a célra szolgálo szerelvényben helyezzuk az egerek vagy patkányok
által látogatott helyekre, azok vonulási rtjaira illetve feltételezett bÚrv helyÜk kozelébe.
Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésérol.

oA rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM egyuttes rendelet B. számrj mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irto szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaz
nevét, címét és telefonszámát.

oAz etetcíhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott csalétket
p toliuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente
ismételjÜk meq.
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EUROPEAS{ CHHM ICALS AGENCY

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.

oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzuk át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
3-5 nappal várhato.

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej bevezetésével osszekotni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát fel kell
deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etet állomásokat qy jtsÜk ossze, az n kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

.6-s-tr" Á 's "s fl*$fuwsssts$.*$ss"# wsssms$s*ss spstroí *ps swsgsÉ'*$s$*wddse$<

lásd: 5.2.

#"s-s" Á s "$ s*$semsxssd f,s edss$ffis&*gs
fu m s,*$ser & v'q$ss$e *e $o * $s Sse gn S $y* sx p.s$p s$ss
swpmssa&*dése$e

wep dms'aí,uw g?sí*"s$ e e# $smmwg s$e m wtrsy &*sg wm "w 
$"$^

e$#ír,e$sm& ss m $<**s"ssye"wg* qg$de$gs.ts* esdcs

lásd: 5.3.

S.S.d" ffi # S fu$$r*ssss,$$ trtr $f,#s$ffi$$smm*$ specsflc$*{sss tr $:ec'sm$& Ss ss*spt#Ss tr

ásgtr*sffisa$grws c$g"ss$e.g-*m*$msp sse"s wwmmf&mge5 e$ m&

lásd: 5.4.

4-s's- Á s s flffid$t*s-gffis$,$sf"# W}s$m*Égmss ss## ess É'srmÉe$ss f,mÉfs*ms-e$* ss e$*mp"f$pm$.'*$se$"qps

pd# s-as &.e$sgxs ssro Ésss sb$ss fi"w$e$< pw m $ds*$'

lásd : 5.5.

4",6- t*h$smmt: We$hmsmcs{*ffss,# 4 *ttxfuaxsms $<$sx*ne$#se$q swgümEkwxsssxey{$ f*$hmsmml*$s$*
r#sxóye;'

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
Ieírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épuletek kornyékén, olyan
helyeken aIkalmazzuk, ahoI egerek Vagy patkányok e! fordulása
észlelhet ,

Célszervezet (a fejl dési
szakaszt is beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Raff us norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Felhaszná!ási teriilet zárttérben és az épuletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa és
gyakorisá9a

eqerek irtásakor:
kismérték ártalomnál: 5 méterenként maximum 50 gramm pép
(a tubus 1/10-e)
nagymérték ártalom nál: 2 méterenként maximum 50 gramm pép
(a tubus 1/10-e).
patkánvok irtásakor:
kismérték ártalomnál: 10 méterenként maximum 1O0 gramm pép
(a tubus 1/5-e),
nagymérték ártalomnál: 5 méterenként maximum 100 gramm
pép (a tubus L/5-e).

Felhasznál i kiir fog la lkozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok m anyag tubusban: 600 grammig

'M^ol.ju áÍeztatáblézatotannyiszor, ahányszor szi'ikséges (felhasználásonként egy táblázat)'
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.A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

oA nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

.Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogY az adott teruleten a csalétek hatoanyagai
(bromadiolon és difenakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
A rezisztencia kialakulásának megel zése érdekében javasolt a kÜlonbÓz hat anyag r

készítmények felváltva tortén alkalm azása.
oA csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
.A rágcsál irt pépet az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzÜk az egerek vagy patkányok
által látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett buv helyÜk kozelébe.
Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsáloirt szer kihelyezésére szolgálo szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM egyuttes rendelet 8. számu mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaz
nevét, címét és telefonszámát.

oAz etet helyeket kezdetben naponta, utána3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A szennYezett vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en hetente
ismételjÜk meg.

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etetcíhelyet, az egyes
etetcíhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.

oAmennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzuk át az irt szert máshova.

oA véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
3-5 nappal várhat .

oIndokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej bevezetésével osszekotni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhato, a jelensé9 okát fel kell
deríteni és a szukséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott ift szert takarítsuk fel.
A rágcsál irt pép a tubusb l arra alkalmas pisztoly segítségével juttathat ki.
A készítmény, a kijuttat eszkoz segítségével képzett vékony csíkok formájában, rágcsál irt
szerelvény aljára nyomva helyezhet ki.
(1) Els használat el tt vágjuk le a tubus tetejér l a csaVarmenet feletti részt.
(2) A m anyag toldalékot szorosan csavarjuk rá a felnyitott tubusra.
(3) Csavarjuk le a véd kupakot a toldalék hegyér l.
(4) + tubust helyezzuk a kijuttat eszkozbe.
(5) ErintsÜk a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a dugattyrit, mindaddig,
amíg a kívánt mennyiség pép el nem hagyja a tartályt.
6) A kezelés véqeztével a véd kupakot helvezzuk vissza a kijuttat toldalékra.
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lásd: 5.2.
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lásd : 5.5.
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Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép
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Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét gy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgezo az eml sokre és a madarakra. A
kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozo és/vagy dogev állat mérgez dhet, ha a
rágcsáloirto szert l elpusztult vagy legyengÜlt egeret Vagy patkányt elfogyasztja.
A b rrel val érintkezés kerÜlend . Kihelyezés után meleg, szappanosvízzel alaposan kezet kell
mosni. A használat kozben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l, italt l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezetállatok által hozzá
nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
Biztonsáqi adatlap foolalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét Vagy

biztonság i a datla pját.
. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájÜreget oblítse ki vízzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.
. A b rt b szappanos vízzel mossa le.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl bo vízzel, ovatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse Van' azt távolítsa el és folytassa a SZem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutat ás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagokat, bromadiolont és difenakumot tartalmaz. A rágcsá-
l irt szer lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (p|. orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedés vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés' akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, d mérgezettnek intravénásan
Kl-vitamint kell adni.
A kezelés tobbszori megismétlésére is szÜkség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásossáoát laborat riumi m dszerrel ellen rizni szÜkséqes.

$"s" bcm$ssmím#sdthe&# $q{$wwe* ex"x v&$y $<sxwete&t hmt;*s*k x"&sx$ete$u *$s#segé$5u-my $tésB
e$ 6n;*sm$q ós m $<'snmy*xet wósw$rvtst **Exs #w$mtsm$qes#sm${

s"4- & tenrfficá$< ss ss*fly$sffiw$ásm fu$xtmrxs;*gms l&rtm$rmmtfrmmításá*"m vmmmt$<mx e$ Ég^a$sm$c

A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy jtsÜk ossze a megmaradt ift szert, valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l. Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes
hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helvre - pl. hulladékudvar - kell leadni.
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Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép
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Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenekt l elzárt, fénytcíl és h t l védett, száraz, htívos,
fagymentes, j l szell z helyen tárolva, a gyártást l számítva2 évig használhat fel. (A gyártás
ideiét az eqvedi csomaqolásokon fel kell tÜntetni!

rffiÜffi

. ffi#V&h *$#$x-t&sm$q q*s *ffiSffiffiVmq*sm$q

A címkefelirat tartalmazza:
Zapikill Fluo_NP rágcsál irt pép

III. forgalmazási kate g riájÚl irt szer
Hat anyagai: 0,0025o/o bromadiolon + 0,0025o/o difenakum
EngedélytuIajdonos és gyárt 

= 
Zapi S.p.A. (Conselve, olaszország)

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-001 19-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai' a csomagolás fÜggvényében:

Csomagolás jellege Címkén feltlintetend pontok

rá gcsá | etet szerelvényeket
ta rta lmazo kiszere!ések la kosság i

felhasznál k részére

2.2., 3.1.(vagY 3.2.), 4.1. (kivéve a kiszerelések
és csomago! anyagokra vonatkoz rész), 4.I.I.,
4.L.4. , 5.2.. 5.3 . . 5.4.. 5.5.

rágcsál etet szerelvényeket nem
ta rta ]mazo kiszereIések Ia kossá9 i

felhasznál k részére

2.2.,3.1.(vagY 3.2.) 4.2. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), ,
4.2.I, 4.2.4., 5.2., 5.3 ., 5.4., .5.5.

filterpapír tasakokba kiszerelt Vagy
omlesztett, nem tubusos kiszerelések
foo Ia lkozásszer feI haszná | k részére

2.2.,3.1.(vagy 3.2.) 4.3. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 4.3.I,
4.3.4.,5.2.. 5.3., 5.4.. .5.5.

tubusos kiszere!ések fog la kozásszerŰ
felhaszná| k részére

2.2., 3.1.(vagY 3.2.) 4.4. (kivéve a kiszerelések
és csomagol anyagokra vonatkoz rész), 4.4.L,
4.4.4.,5.2., 5.3., 5.4., .5.5.

valamint a kartonpapír vagy míÍanyag rágcsál etet dobozokon feltÜntetend az alábbi
szoveg:

Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0,00257o bromadiolon + 0,0025o/o difenakum
Ellenszere : K;-vitamín
Gyártja: Zapi S.p.A. (Conselve, olaszország)
oTH engedélyszám: HU -2}I4-MA- 14-001 19-0000

továbbá , a rágcsál irt pépet tartalmaz filterpapír tasakokon feltrjntetend az alábbi
szoveg:

Zapikill Fluo-NP rágcsál irt pép
Hat anyagai: 0,0025o/o bromadiolon + 0,0025% difenakum
Ellenszere: Kr-vitamin.
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