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HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ift 2-6.) a Zapi S.p.A. (Via
Terza Strada 72, 35026 Conselve (Padova) olaszország) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott, 2013. május 22. napján kelt' KEF-13498-212014 számon m dosított KEF-4859-
912013 számu határozatát - ahatározat tobbi részének változatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak
szerint hivatalb l

mÓdosítj a:

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

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

2.) Ahatározat 7. számir melléklete 2. pontja az alábbiak szerint rn dosul:

A edél dataizen a
Engedély száma HrJ -20 1 3 -MA- 1 4 -00029- 0 0 00
oTH iktat szám KEF-485 9-912013
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedély száma l iktat száma /

kiállít ia UK-201 1-0056 / Egyesiilt Királyság

Termék neve az e|s engedélyen Bonirat Wheat

A KEF_13498-212014 számon m dosított KEF-4859-9|2013 számu határozat egyebekben
váItozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvéte|tol számított 15 napon beltil benffitand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000'- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.
A fellebbezést az Egészségrigyi Engedél yezési és Kozigazgatási Hivatalhoz ( 1 05 1 Budapest,
Znnyi u. 3.) kell címezni, de a'z országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyujtani.

INDoKoLÁS

A Zapi S.p.A. (továbbiakban kérelmezo) 2012. okt ber 8-án beérkezett kérelmében a biocid
termékek eloállításának és forgalomba hozatalának feltételeirol sz l 3812003. (VII. 7.) ESzCsM-
FVM-KvVM egytittes rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfeleloen kezdeményezte aZ Egyestilt
Királyság Kompetens Hat sága által 20II. szeptember I9-én UK-2011-0056 engedélyszámon,

(ím: 1097 Buda1:e:st', Allsert Í-lorián t 2-6. _ Lt:velezési cím: 1437 t3udape:st, P{. q.

Telefon: +36 1 476 11OO * E-rnail: tisz-tifoctrvos@rsth^antsz.ltu



2OII10455934 tigyiratszámon kiadott kiadott Bonirat Wheat nevt"i biocid termékre vonatkozo
forgalomba hozatali engedély Magyarországon Bonirat rágcsál irt szemes csalétek néven
tortén elismerését.

A Hivatal ezt kov'etoen KEF-4859-9l20l3 szám határozatáva| HU-2013-MA-14-00029-0000
engedélyezési számon a Bonirat rágcsál irt szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét
elismerte és a kérelmezo részére a termék forgalomba hozata|át és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

Ezt kovetoen a Hivatal KEF_13498-2/2014 számon m dosította a Bonirat rágcs á| irt szemes
csalétek forgalomba hozatd^i engedélyét a Kérelmezo 2014. május 30-án a biocid termékek
forgalmazásár | és felhaszn álásár l sz lr 528l20I2lEU rendelet 7 l . cikk ( 1) bekezdésben
meghatározotÍ biocid termékek nyilvántartása elnevezés i informáci s rendszeren kereszttil BC-
RS006043-31 igyszám alatt benffitott, Bonirat rágcsál' irt szemes csalétek HU-2013-MA-14-
00029-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozata|í engedélyének m dosítása iránti
kérelme alapján.

A Kérelmezo 2013. szeptember 24-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználásár l sz l
528l20I2lEIJ rendelet (továbbiakban: RendeleO 31 cikk (1) bekezdésének megfelel en a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatárczott biocid termékek nyilvántartása e|nevezésti informáci s rendszeren
kereszti'il BC-GL000742-50 tigyszám alatt benyujtotta a Bonirat rágcsáI irt szemes csalétek
HU-20 1 3 -MA- 14-0003 1 -0000 engedély ezési számon kiadott forgalomba hozata|i engedélyének
megrij ítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásár, l és felhasznáIásár l sz l 528l20I2lEU rendelet 31. cikk (7)

bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nentzeti engedély birtokosa altal nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
megtijítás r l annak lejárati idcÍpontja elcitt nenl hoznak határozatot, az atvev illetékes hat ság az
értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megtijítja a nemzeti engedélyt'"

A Bizottság és a tagál|amok kompetens hat ságainak képvisel oi a 20|4 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági rilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renew,al of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2

- Fina), hogy a vérabadásgátl hat anyagot lartalmaz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek idobeli hatá|yát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezen
indokok a|apján az engedély idobeli hatályának m dosítására hivatalb l eljárást indítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése a|apján, a biocid termékek engedélyezésének és

forgalombahozatalának egyes szabá|yair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. s (1)

bekezdése szerinti hatáskorcimben, aZ Áltami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegészségigyi szakigazgatási feladatok ellátásár lr, valamint a gy gyszerészeti államígazgatási
szer\/ kijeloléséro| sz lo 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
illetékességgel e|járv a hoztam meg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályair l
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1)' és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalr l sz l 29512004.(X.28.) Korm. rendelet2lA $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz Io 199I. évi XI. torvény 14lB. s (2) bekezdése írja elo.
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A fellebbezési illeték mértékéroI az illetékekrol sz l 1990. évi XCIII. torvény 29. $ (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapes t, 2OI5. márci,r. ,,.í.?.''

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

L---- 
---

. Kovács Márta
foosztáIyvezeto

Kapják:
l. Zapí S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (Padova) olaszország
2. Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség, 1016 Bp. Mészátros u. 58/a.

3. Országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.
4. országos Kémiai BiztonságiIntézet, 1097 Budapest, Nagyváradtér 2.

5. országos KcirnyezetegészségpgyIntézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián tLt2-6.
6. Irattar
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ÁlnHnt NÉprcÉszsÉcucyl És TSZTloRVosl SzorcÁmr
országos Tisztif orvosi Hivata l

ÁNYsm
A KEF-4859-9/20]3. szám hat rozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat

1.

2.

3.

tai4.

tai5.

6. ék álterm talános iellemz i:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási terÍilet házi egér (Mus musculus) és
vándorpatk ány (Rattus norvegicus) elpusztít ására

Formuláci iellege felhaszn á|ásra kész, impregn áIt rágcsáI irt gabonaszemek
A rágcsál irt szer keserú anyagot (Bitrex, denat nium-b enzoát) tartalmaz, amely segít
megelozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

biocid termék m s uni s tagállamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének
k lcs ntis elismeréséhez

A termék neve: Bonirat rágcsálríirtrí szemes csalétek

Az engedélv adatai

arto aoatar:
Cégnév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

AfUrgarmazo a(Iatatz
Cégnév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

enge etY aoatar:
Engedély száma HrJ -20 1 3 -MA- 1 4 -00029- 00 00
oTH iktatríszám KEF-485 9-9t2013
En gedéIy lej ára tának id p onti a 2015. 03. 3 1

Els engedély száma / iktatríszáma l
kiállítríja UK-20 1 1 _0056 / Egyesrilt Királyság

Termék neve az e|s engedélven Bonirat Wheat

Az enqedélytulaidonos adatai:
Cégnév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország
Telefon +39 0499597858
E-mail mariatere s a. ri ga t o @zapi.it
Kapcsol attart Dr. Mariateresa Rigato

Cín-l: '! g7 Eudapest, Cyáli i]t 2- . - leverlez si cín: 14"t7 Budapest, Pf. 83g.
Telefan: + 36 1 476 11()O _ E-maíI: tisztifoorvas@oth.antsz.htt

/ ---'



8.

7. A termék iisszetétele:

A termék osszetéte\e bizalmas adat.

A teljes osszetételt az Engedélyezési lap 1. számri melléklete tartalmazza.

á|vozása és címkézése a 67/548/EGK irányelv szerint:

F o rga lm azási ka te g rí ri a : II I. forgalm a zási kate g riáju, szabadforgalmir irt s zer9.

10. Egvéb felhasználási el írások:

11. Csom ag,o|á

Hat anyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

difenukum 259-978-4 s6013-07 -5 0,005
PMTezza S.r.l.

(telephely: Angiari,
olaszország)

t\sztasága min. 99,5oÁ

A fermék oszÍ sa es clm nIa sz rt[t;
Osztályozás Nem ielciléskoteles, EU-veszélyjel nem SZtikSégeS.

Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s ll2 Elzárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tároland .

S 13 É1"l-is'ertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20/2I A hasznáIatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 37 Megfelel védokesztyut kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordulni, az

edénytlcsomagol burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

,gyeD lerlraszIlara
Felhasznál i kiir lakossági és fo glalkozásszerti felhasznál k

Felhasználás
helye

zárttérben és épt'iletek kornyékén: egér- és patkányirtásra (lakossági
fo g l al ko zásszeru fe lhas znál k)
c s atornare nds z e rben : p atkányirtásra (fo g1 ulLo' á'''..' f. lhu'''á@

ES

soma

Felhasznál i kiir Kiszerelés
eEvsége

Csomagolás formája
Forgalomba kerÍil
kiszerelés tiimege

Lakossági

15,
25 vagy 50

gramm
SZCMCS

csalétket
tartalmaz
filterpapír

vagy
muanyag
tasakok

. mtíanyag rágcsál irt
dobozban

45, 50,100 és 105 gramm

.muanyag flakonban
150,200,250,300, 450,

500 és 750 gramm

o $}errnekbizto s zárr aI

ellátott muanyag
flakonban 100, 1 50,200.250,300,

400,450,500, 600 és 750
gramm és 1 kg

. kartondobozba helyezett
muanyag zacsk ban

ovisszazárhat
kartondobozban

omuanyag vodorben
150, 300,450,500, 600,

750 gramm és 1 kg
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Felhasznál i kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés ttimeee

Foglalkozásszeríi

15,

25 vagy 50
gramm
SZEMES

csalétket
tartalmaz
filterpapír

vagy
mtianyag
tasakok

omtianyag vcidorben

3, 4, 4.5, 5, 6, 7 .5, g, I 0
és 15 kg

. kartond ob o zb a hely ezett
miianyag zacsk ban

. bélelt papirzsákban

(omlesztve)

o mtíanyag vodorben
3,4,5' 8, 10 és 15 kg. kartond ob ozba helyezett

mtíanyag zacsk ban
. bélelt papirzsákban 5' 10' 20 és 25 kg

12. Használati utasítás :

12.1. Lakossági felhasznál kn ak szánt kiszerelések:

A 45 - 1000 gramm ttilt tiimegíÍ kiszerelések kiils csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak' vonulási utak, iiriilék stb.) vagy a rágásuk
okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsiiljtik meg' milyen
mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

.A csalétek kihelyezése el tt mérlegeljiik, hogy milyen alternatív rágcsál irtási eljárások állnak
rendelkezéstinkre (pl. mechanikus csapdák).

.Amennyiben ezek nem nyrijtanak megfelel megoldást, ugy a kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint
minden, a rágcsáI k számára elérheto táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsál irto szerttartalmaz 15, 25 vagy 50 grammos tasakokat ne nyissuk fel!

.Elsosorban afalak mentén, a szekrények alatt, a bírtorok mogott alakítsunk ki rin. etet helyeket, amelyekb l

a rágcsáIok elhullásukhoz elegend mennyiségti irt szert tudnak fogyasztani.
oAz etetohelyeken lehet ség szerint használjunk olyan felnyitás ellen védett míianyag rágcsál etet
állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint aházi- és vadon él állatok, madarak ne
férhessen ek hozzá a csalétekhez.

.Ennek hiányában a rágcsál irt szert rakjuk papír vagy rntianyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén
helyezzuk ki, végtil borítsunk rájuk egy-egy tetocserepet vagy más alkalmas fedolapot tigy, hogy a
rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziá||atok, nem
célszervezet á|latok és madarak ne ferhessenekhozzá. A tasakokat dr t segítségével rcigzíthetjiik is, hogy
azokat a rágcsál k ne hurcolják el.

- kismértékti ártalomnáI:5 méterenként 45-50 gramm,

- nagymértékÍÍ ártalomnál:2 méterenként 45-50 gramm.

- kisméftékti ártalomnál: l0 méterenként 90-l00 EÍamm)

- nagymértékli áftalomnál: 5 méterenként 90-l00 gramm.

. Az etetohelyeket az elso két hét során 3-4 naponként ellenorizztik és az elfogyasztott csalétket p toljuk. Az
ellenorzést ezt kcivet en hetente isrnételjtik meg.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetohelyet, az egyes etetohelyeken
kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelji'ik.
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.Amennyiben a csalétkek érintetlentil maraclnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzuk át az

irt szert máshova.
.A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekb l a halálos mennyiséget. A
vérai-vadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsá! k elpusztulása afogyasztás után 4-10 nappal

várlrat .

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amí g aú a rágcsál k aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsál k e lszaporodásárrak nrértékét l fugg en ,2-6 hetet vehet igénybe.

12.2. Fo glalko zásszeru felh aszn áI kn ak szánt kisz erelés ek :

Az3 _25 kg tiilt tiimegÍÍ kiszerelések ktils csomagolásán:

.A készítményt olyan helyeken a|kalnazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelhet .

.A nyomok vagy ía*rutakárokozások alapján becsÜrljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k'

majd a kezelést ennek ismeretéb en végezzt|k.
. Ai irtás megkezdése elott mérlegeljtik' hogy az adotttertileten a csalétek hat anyaga (difenakum) elleni

r ezisztenc ia veszélye fennál l _e.

.A csalétek kihely.ié'. elott lehetoség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

.Az omlesáett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a termék átontésekor használjunk rnegfelel (egyszer

haszná|atos' min. MSZ EN149 FFP2, Vagy ezzel egyenértékti) légzésvédot.

.A rágcsál iÍt szeft aZ erre a célra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek és patkányok által látogatott

helyekre, azokvonulási ridaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe.

.A csatornahál zat esovízryeloiben és tisztít aknáiban, illetve udvari vízosszefoly k aknáj ában a tasakokat

- rogzíto dr t segítségével _ Í,gy helyezzuk el, hogy azok ne érjék el a víz szintjét, de ugyanakkor a

patkányok konnyen fogyasahassanak beloltik. A tasakok léclábakon áll csatornaládákban is

kihelyezhetok.

A Bonirat ráecsál irt szemes csalétek alk rek
.kismértékii ártalomnál: 5 méterenként 45-50 gramm'
o na$}méft ékíí ártalomn ál: 2 méterenként 4 5 -5 0 gramm.

+ éptiletekben és azok kornyékén:
.kismértékíi ártalornnál: 10 méterenként 90-100 gramm'
ona$}mértéktí ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm'

-+ csatornában:
oetetolrelyenként 1 50 gramm.

.A rágcsál ift szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a3812003. (VII. 1.) ESZCSM-FVM-KvVM
egytiites rendelet 8. számir mellékletének megfeleloen _ feltiin jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell

ttintetni: a rágcsál irt szer nevét' hat anyagát, ellenszerét, valamint azalkalmaz nevét' címét és

telefonszámát.
. Az etetohelyeket az elso két hét során 3-4 naponként ellen orizzuk és az elfogyasztott csalétket p toljuk'

valamint a Szennye zodotttasakokat cseréljtik frissre. Az ellen rzést ezt kovet en hetente ismételjtik meg.

.Ha akihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink tobb etetohelyet, az egyes etet helyeken

kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne nciveljiik.
.Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, he|yezzik át az

irt szer1 máshova.
.A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekbol a halálos mennyiséget.

A véralvaoasgátto hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálr k elpusztulása a fogyasilás után 4-10 nappal

várhat .

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

.A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fligg en,2-6 hetet vehet igénybe.

13. Figyelmeztetés:
Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat |

A csalétket o1yan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és vadon élo állatok, madarak, valamint

más, nem célszervezet állatok nem férhetnekhozzá.
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Az irtoszer kihelyezésekor használjon védokesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg' Szappanos vizzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élehiszert l és takarm ányt | elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet á|latok által hozzánem
ferhet , száraz, huvos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo azemlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoz és/vagy dogevo áIlat mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengtilt
patkányt, e geret elfogyas ztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet á|latok elpusztitésárahaszná|ni. Ne juttassa akészítményt
élovízbe.

14. Els segélynyrÍjtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonna| orvoshoz kelt fordulni és a cimkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztons á gi adatlapját.

.Hán7lt atás c s ak aZ orvo S kifej ezett utasítás ár a tÓrténhet.

. A szájureget ciblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
.A bort bo szappanos vízzel mossa le.
.P anasz j e 1 e ntke z é s ekor fordulj on szakorvo sho z.

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.
.P anaszj elentkezé s ekor fordulj on szakorvo shoz.

Útmutatás az orvosnak:
Akészítmény véralvadásgátl hat anyagot' difenakumottartalmaz. Arágcsál irt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és belso vérzésjelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kozcitt akfu tobb nap is eltelhet.
Akészítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orwérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedéstí vagy t bb
haematoma' hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fájdalom) észleli' adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozíci t koveto 48-72 ra elteltéve| a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha aprotrombin ido értéke }4,amérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. Akezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthatríság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett' száraz, hrivos, j 1 szell ozo helyen tárolv a, a gyártást l
számítva 3 évig használhat fel. (A gyáttás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ti'intetni!)

16. Hulladékkezelés:

16.l. A lakossá gi felh aszn ál kn ak szánt kiszerelések cs oma golás án feltÍintetend :

A kozegészségtigyiveszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében) aZ e|lenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolitani akezelés során elpusztu\trágcsál kat. Az elhullottrágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mrianyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
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Zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni. A dupla zacsk ban levo tetemet zárthulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

16.2. A foglalkozásszeríÍ felhasználríknak szánt kiszerelések csomagolásán feltÍintetend :

Akozegészségtigyiveszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, aZ ellenorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tortén
megsemmisítésérol a9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

16.l.l16.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

Akeze|és után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gyrijtstik ossze a megmaradt irt szeÍt, 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 átvevo helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.
17. Címkefelirat:

Bonirat rágcsálríirt szemes csalétek

Hat anyagaz 0,005Yo difenakum

Gyártja: Zapi S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), O|aszország

Forgalmazza:. Zapi S.p.A., YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

oTH engedélyszám: HU -201 3-MA- 14-00029-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasznál i ktir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

továbbá a 75,25 és 50 grammos tasakokon felttintetendo az a|ábbi szoveg:
Bonirat rágcsál irt szemes csalétek
Hatoanyaga: 0,00 5%o difenakum
Ellenszere : K1-vitamin

oTH engedély száma: HU -201 3 -MA- l 4 -00029-0 0 0 0

18. Szakvélemény száma: 77lll35l2013. DDo.

Budapest, 2013.
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza
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Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 45-1000 g kozotti kiszerelések 6., 8., 9., 10., r2.1., 13., 14., 15.,

16.1.

Foglalk ozásszeríi 3-25 kg kozotti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12.2.113.r14.r15.,
16.2.


