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Arnenny'ibett a ternlék egynél tobb névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a nrez ben, ha az SPC egyéb elenrei azonosak.

Egy'éb esetben további SPC-ket kell nregadni (nevenként eg1'et)'

' N"' hat any'agok, anrelyek isnterete elengedhetetlen a temték nregf-elelo fe lhasználás ához. AzSPC-t tartalmazo kérelenrben a kérelnlezonek
jclÖlniekell apontosftrrrkciot(pl.oIcloszer,riasztoszer,tartÓsít szer,pignlentstb.).AnyilvánosságrahozottSPC-bcn eztazirtfornráciÓtnenrkÖzlik.
csttpán a nenr hatoanyag nevét.
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Kereskedelm i névl ország (adott esetben)
BROS rágcsál irt pehely Magya rország
oEK szakvé!emény száma 77rr/7/2015. DDO.

$.. R. ffivxg*S*$y*s

Az engedélyes neve és címe Név Bros Hungary Kft.

Elérhet ség H-IL41 Budapest, Szugl u. 82.
telefon: + 48 61 826 25 72
e-mail: bw@bros.pl

Az engedély száma H U-20 1 5-MA- 14-0009 1-0000

Az engedéty kiadásának dátuma 2015. jan uár ,, t ) "

Az engedéty lejáratának dátuma 2oI9. janUár ,, )5 "

x "3 - A t*rpn'sc*$< gyántsj*/syxytsi

A gvárt neve Bros Sp.j.
A gyárt címe ul. Karpia 24.,6I-619 Poznari, Lengyelország
Gyártási telephelyek ul. Karpia 24.,6I-619 Poznari, Lengyelorszá9

K"4- Á hmt$*$Tv*${qsk) gyÁrt jm/gyártsi

Hat anyag bromadíolon
A gyárt neve Laboratorios Agrochem S. L.

A gvárt címe C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud., 08292 Esparreguera/
Spanyol ország

Gyártási telephelyek C/Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sud., 08292 Esparreguera,
Spanyolország

Ktizhaszná lat r

név
IUPAc-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Tartalom

(o/o)

bromadiolon 3- [3- 14-(4-
brom ophenyl ) phenyl I -3-
hyd roxy- 1 -phenyl propyl I -2-
hydroxychromen-4-one

hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,005

denatonium-
benzoát

keser
ízanyagz
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R.R. & Smx"emw*Sc$S e$pmsm

Felhaszná|ásrakész, IO,20,25 és 50 grammos' filterpapír tasakokba kiszerelt, granuláltrágcsáI irt
szer. Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

$. SN Wffi$ mm*s* {sB"\ m*sp$< &s SNs$s"r&$x m$Ssvw \sss'\s^$${wm$ s$\ m*w$qs

s.$"- & tes-mó$< gsxt*$\gmxt$ss &s c$,emksx s* mx $"H?R/xss /ffi yemsw$et sxmy$stR

$.R. & tevffi"s$k *swt*$ymwi$sw $s *$rm$*$Sx$se n SFrsS"$ /WsK Rr*stp*$ts {wmsm$$yes
ss1s"g$*g$gvs$ sss$$ $rsssvm$w} s ma $.s 

'J$s"lHK 
N*"ő*tu**Nw {w*sg* $pms $<*$sx{tt"wsm5s*$*s"s$

sxSHS $*"$mye$xs) $s$v*te$ssrt$sryw$ swwv$vrta

osztály ozás és cím kézés a fizi ka i-kém ia i tu Iajdonságok teki ntetében

Veszélykateg ria osztály ozás
nincs Nem jetoléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé !ykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jetoléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

Veszé lykatego ria osztály ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszéIyjel nem szukséges.

Címkézés:
R-mondatok: nem szÜkséges

S-mondatok:

52 Gyermekek kezébe nem kerÜlhet.

s13 Élelmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand .

3 Mikroorganizmus atap termék kre| mlítés arÍ l, ha abiocid terméken fel kell tilntetni a (munkájuk során biol giai anyagokkal kapcsolatos
kock|ízatoknak kitett munkaválIal k védelméÍ l sz l)) 2000l54/EK irányelv II' melléklete szeÍinti .,biol giai veszély'jel t'
4 

Felhívjuk fi$/elmét' hogy a nemzeti engedélyezesi kérelmek es tében 2ol5' jltnius l-ig az osÍályozfunak és a címkézésnek a 7l548/EcK'
v^|anint az 1999/45/EK iÍányelvek kt'vetelményeinek is meg kell íelelnie. Uni s engedélyezesnél ez nem sziikséges.
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osztáIv ozás Nem jetoléskoteles, veszélyt ielz piktogram nem szÜkséges.
Veszélvesséoi kateq ria
Figyelmeztet mondat

Címkézés
Fiqvelmeztetés
Figyelmeztetci
mondatok
ovintézkedésre
vonatkoz mondatok

P102 GyermekektcíI elzárva tartand .

P1o3 Használat el tt oIvassa el a címkén kozolt informáci kat.
P28o Véd keszty haszná lata kotelez .

P3o1 +'.31o Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxikol giai
kozponthoz v agy orvoshoz.
Pso1 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
el írásoknak meqfelel en.

Meqieqvzés
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s37 Megfelel véd kesztyrít kell viselni.

s46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,
címkét aZ orvosnak meg kell mutatni4. Engedélyezett

S. N vxgsc$$$y*x*tt Se$hmsa*,x*$*s{*k}

BROS rágcsáloirto pehely

az edényt / csomagol burkolatot és a
felhaszná lás(ok)

egerek vagY patkányok az érintett hellyel
a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a

.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
kismérté kr1Í eg érá rta lom felszá molásá ra ).

"A készítményt zárttérben olyan helyeken alkalrnazzuk, ahol egerek vagy patkányok
el fordulása észle!hetcí.

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, |yukak, Vonulási utak, Ürtjlék stb.)
Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások
alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek
ismeretében vé9 ezzÜk.

.VegyÜk számításba, hogy amennyiben az
szomszédos épÜletekben is jelen Vannak,
terÜletekre is kiterjed.

.A kezelés megkezdése elcítt lehetcíség szerint minden, a rágcsálok számára elérhet
táplálékforrást távolítsunk el.

.Elscjsorban a falak mentén, a szekrérryek alatt, a brjtorok mogott alakítsunk ki n.
etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak
fogyasztani.

.A készítményt tartalmaz filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkÜl - helyezzuk olyan
m anya9 rágcsál etet á]lomásba, amellyel biztosíthat , hogy a 9yermekek, valamint a házi-
és haszonállatok ne férhessen ek hozzá a csalétekhez. Az etet állomásra írjuk fel a kovetkez
szoveget: ,,Vigyázat! Rágcsál irt szert tartalmaz|" és gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítés ér l.

.Az etet helyeket els alkalommal 3 nap mrjlva ellenorizzÜk, az elfogyasztott csalétket
p tol1uk. A SZennyezett Va9y penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-4
naponta ismételjrik meg. A csalétek kihelyezését addi9 folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma

, akkor létesítsÜnk tobb etet hel

5 
Miisol1a át eZÍ atáblázattlt arlny'iszor' ahányszor SZtikSégeS (fellraszrrálásorlként egy tábiéuat)

'S"N. ti-lt $u\smt: Se$$"snses'\{*$Ss ,S S" * $ak*ss*S$ Se$hmsxvt*$s$rvr"rk sxsyr'* $<$sneye$t$ss$q$

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

A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Va9y patkányok el fordulása észlelhetcí.

Célszervezet (a
fejI dési szakaszt is
beleértve)

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

egyedei, valamint
ívarérett egyedei

Fel haszná !ási teri'i !et zárt térben, egér- és patkányirtásra
Az atkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

alkalmazás d zisa
gyakorisága

Az
és

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csalétek /t0
100 gramm csalétek m2

m2

/r0
Felhasznál i ktir la kossági fel használ k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

I0, 20, 25 és 50 grammoS filter papír tasakok.
100, 2o0,250,500 gramm Va9y 1 kg csalétek mrjanyag pohárba,
m íanyag zacsk b , ffi anyag vodorbe Vagy kartondobozba
helyezve.

*$"S"s" .s "# - fe$sswsgs s.$s$*=ö Ws$?eÜ$**rs spsscÍfíJ**ps eí írásw$<'

teljesen meg nem szrÍnik.
.Ha a kihelyezett csalétek fol

2015-01-22 SPC rrRN Éru rLLEM zoK Összeroc lnlÁsn
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etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.
.Amennyiben 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 néhány nappal várhat .

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

.A kezelés, a rágcsál k els2aporodásának mértékét l fugg en,2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben ai egérártalom 6 hét alatt nem csokken, forduljunk kártev irt szakemberhez.

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét m rtva, az etet állomásokat gy jtsÜk ossze, az
esetleqesen kiszor dott irt szert takarítsuk fel.

Á$"s&9* .& s r* s Swusgpa*sasr6 iss*ff \${ssrsg$ssm$ sp**sfl$&*ss $rps'spS$e'km#Sss$c"

s-s-*$- -N s -€ s*ss$$'tssgsss$e$sym wesgu*ew*&wm$

S* s*& vssnd*s** s$s$segx$$y*rs5sa$3s$.s$
e$ te$ss $"q$"ö&e Ns$s w &,-

wm $$sg$ss gt'sí*s\ s *s $c *-w u-e s$w st W#$$ y &sx ww *e s*

m$S w& $s m &"ss*sty*xss v$N*$svt$$ s"$s-tr$

*$--{^s' s s s se$fumsxssa$ -$^ó$ ssss'$sd'$tw;s$ spscsfls$a&ssf s ses"sms& ss asssptsgves$$ss

$sefs*xss.$grss s$rs"s$$s.$s$$sm$ SSs*s xswssm*$<wc$ s$S sqp$ "

A kozegészségugyi veszély és a másodlagos mérgezések megeI zése érdekében, az
ellenor1éserkél pa.nuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsá! tetemét véd keszty ben, kifordított m anyag zacsko segítségével kell

osszeszedni, majd egy további zacskoba beletenni és osszecsom zva lezárni. A dupla
zacsk ban lev teteÁet zárt hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése
kommunális hulladékként torténi k.

s-á--s- s s á sesssssasxseussym xgq}s}m*${'sa$ s6sm* *ss *sy*s$,*$ss se$**$sw,$w& $s e$d"'*vn*s*$"*$s,r$gg$

sSS se*fu.n$sos $'a$rsse$ss fle$S$Se$e& spxe$$s{'*'"

4"R- t*fu$*mmt: Fe$hmsg$"$*$ss '# H * $wg$w$k*gl*ssnen{Á s*$$'xwsg*s$skrxmk smi*pttr

$< smwvm$q*mwk$

6 
Másol_ja áteztaÍáblézatoÍannyiszor, ahányszor sztikséges (felhasználásonként egyÍáblázat).

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

A készítményt zárttérben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fej! dési szakaszt is
beleértve)

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

egyedei, valamint
ivarérett egyedei

Fel haszná lási te ri'i l et zárt térben, egér- és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

egerek irtásakor: 50
patkányok irtásakor:

gramm csaIétek / Io m2
100 gramm csalétek / Io m2

Felhasznál i kiir fog l a l kozásszerr1Í fel haszná I ok

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Io,20,25 és 50 grammos filter papír tasakok.
5O0 gramm, továbbá I, 2,2.5, 5 , Io, 15,20 és 25 kg csalétek
m anyag pohárba, m anyag zacsk bd, ffi anyag vodorbe Vagy
ka rtond obozba h elyezve.

20L5-OL-22 SPC re R'v É ru e ttertzor Össz r roc LA LASA
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J$'tr-3" s s á fls$$asrme$$e$sí" [íoí?CIf#<*pg$ sp*crfi$<*gs eí ís'e$."ss$<'

4"á'tr" -6 # tr f,ef$:ssgrysí$sJ-á &/sr9fff$ggee$ specífr&{.ss wdds*seÍ<edss#k'

4.p'".s" Á # ff flgí$essgmsfssfl& tlss}áf&gg ws$ sgímíJsírc\sy# ko.eveffgn t/6sy kg"etrefefs
ft*f*$s*k r scí*fes." e/s#s*gr Jy-nygájf*sss efsíru,$sc$* s m f<ornyeaef védeírmés céíes
o vigt * ;Jeed*ís*&"

.A készítményt zárttérben olyan helyeken alkalmazztlk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

.A 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 terÜleten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megel zése
érdekében javasolt a kulonboz hat anyag készítmények felváltva tortén alkalmazása.

.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A készítményt tartalmazo filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkÜl - helyezzÜk olyan
m anyag rágcsáloetet állomásba, amellyel biztosíthat , hogY a gyermekek, valamint a házi-
és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez. Az etet állomásra írjuk fel a kovetkezcj
szoveget: ,,Vigyázatl Rágcsál irt szert tartalmaz!'' éS gondoskodjunk az állomás stabil
rogzítésér l.

.A rágcsál irto 9ranulátumot az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzukaz egerek Vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok Vonulási ritjaira illetve feltételezett briv helyÜk
kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér l.

.A rágcsál irt granulátum kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.)
ESzCsM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8. számu mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel
kell ellátnÍ és azokon fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét,
valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.

.Az etet helyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzÜk és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csatétket cseréljuk ki. Az ellen rzést ezt
kovet en hetente ismételjuk meg.

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

oAmennyiben a csalétkek érintetlentil 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 néhány nappal várhat .

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

.Indokolatlanul ne használjuk a csa]étket folyamatos kíhelyezéssel. A készítmény alka]mazását
kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej bevezetésével osszekotni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyíben a rá9csál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelensé9 okát fel
kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket me9 kell tenni.

.A kezelés után az etet állomásokat gy Íjtsuk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert
takarítsuk fel.

4-a'.é' Á .# 
"tr feÍ#;gsarpsí;.$sfl6 l/oí}#f&oaq5 specff,ík{J.s/ fenryp*5$* és csormagoíssa

# íx ác rsssgr *s ár"f e $gyt * r$m r: í*áse$ ra yogr a s$* CIe<í e í ír;ásep í<'

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításár l. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésérol a 99/2oo1. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint
kotelesek qondoskodni.
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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 rlgy kelt kijelolni, hogy a csalétekhez Sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. 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 legyengrilt egeret Vagy patkányt
elfogyasztla.
Az lrt szer kihelyezésekor használjon védcíkeszty t.
Munka kozben tilos enni, inni Vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg I szappanos vízzel
alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert I és takarmányt l elkÜtonítve, gyermek és nem célszervezet áltatok által hozzá
nem férhet , száraz, h vos helyen, eredeti csomagolásban tároIand .

Intenzív szagrl anyagoktol távol tartand .

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

*(
S. 3. $w$ srt**n$x*SSss$q

s-$. \gx$ssxím{5s$thsts k.$nwesiem wm p k{$xwwtett hmt*s*$q yssx$et*$o w$s$s* s y-vty*$tss$
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Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonna! orvoshoz kel| fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát,

címkéjét Vagy biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájureget oblítse ki vízzel.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
o Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat el tt mossa ki.
. A b rt b szappanos vízzel mossa le.
. Panaszjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
. Panasz je!entkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadio]ont tartalmaz. A rágcsál irt szer
lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eItelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl . orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedés Vagy tobb
haematoma, hirtelen fel|ép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és aZ expozíci t kovetcí 48-72 ra elteltével a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, a mérgezettnek
intravénásan K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel elIen rizni
szÜkséoes.
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A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy jtsÜk ossze a megmaradt lrt 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 Szert veszélyes hulladékként kell
kezelni és veszélves hulladék átvev helvre - ol. hulladékudvar _ kell leadni.

s"s" & tgx'rw $< *áym|ásí fett6t*le$ s c$tmr*$nn*ssáq! isej* sao$<ásws t;*g'o$*sí fe$t t*$e$*
r*elíwtt'

Eredeti , zárt csomagolásban, fényt l és h t l védett, száraz, h vos, fagymentes, j l szel|ozo
helyen tárolva, a gYártást l számítva2 évlg használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomaqolásokon fel kell tÜntetni!

s' ffis5nób e$ ís"a*swk *s ffVxffissffisya{$s*k-

A címkefelirat tartalmazza :

BRos rágcsál irt pehely

A formuláci típusa: Felhasználásra kész, tasakolt, dercés rágcsál ift szer

Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

Hat anyaga: 0,005o/o bromadiolon

Engedélyes: Bros Hungary Kft., H-1141 Budapest, Szugl u. 82.

oTH engedélyszám: HU -2oI5-MA-14.00091-0000

valamint, a jelen dokumentum a!ábbi pontjai, a felhasznál i kiir fi'iggvényében:

Továbbá a rágcsál irt granulátumot tartalmaz filterpapír tasakokon feltÜntetend az alábbi
szoveg:

BRos rágcsál irt pehely
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin

Felhasznál i kiir Címkén feltlintetend pontok

Lakossá9i 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra
vonatkoz o rész), 5.2., 5.3., 5.4. és 5.5. pontok

Fog!a!kozásszeríil 3.| 4.2. (kivéve a kiszerelések és
vonatkoz rész), 5.2., 5.3., 5.4.

csomagolo anyagokra
és 5.5. pontok
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