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HATAROZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) a BRoS Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. (H-1141 Budapest' Szugl utca 82.) kérelmére indult
kolcsonos elismerési eljárásban kiadott, 2014. május 6. napján kelt, KEF-535 -1012014 számu
határozattal kijavított, KEF_53 5-9/2014 számu határozatát a határozat tobbi részének
változatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

m dosítja.

1 .) A határozat rendelk ezo részének 4. pontja a kovetk ez képpen m dosul:

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

2.) Ahatározat 7. számri mellék|ete2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU -201 4-MA- 1 4-00090-0000
oTH iktat szám KEF-535 /20r4
Engedélv leiáratának id pontia 2420.08. 3 1.

Els engedély száma / iktat száma / kiál t ia ES/AA-2O 1 3 - 1 4-00 1 09/Spanyolország
Termék neve az els engedélven AGRORAT BD-5 PASTE

A KE F_ 53 5 -9 l 2 0 1 4 számir határo zat e gy eb ekb en v áItozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyrijtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségiigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell cím ezni (7051 Budapest,
Znnyi u. 3.), de az OTH-hozkell benyijtani.

INDoKoLÁS

A BROS , Hungary Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. (továbbiakban kérelmezo)
2014. január 3-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Spanyolország Kornpetens Hat sága



áItaI 2013. okt ber 25-én ES/AA-2013- 14-001 09 engedélyszámon kiadott
AGRORAT BD-5 PASTE nevŰt biocid termékre vonatkoz forgalomba hozatali engedély
Bros rágcsál irt pép néven torténo elismerését.

Az oTH' ezt kovetoen KEF-535-9l20l4 számu határozatával HI/-2014-MA-14-00090-0000
engedélyezési számon az Bros rágcsál irt pép forgalomba hozatali engedélyét elisrnerte és a
kérelmez o részére a termék forgalomba hozatalát és felhaszn áIását Magyaro rszágon engedély ezte.

A dontés meghozatalát kovetoen, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra kenilt, hogy a
határozat 7. szám mellékletének (Engedélyokirat) 17. pontj ában a termék nevére és az oTH
engedély szátnára vonatkoz adatnál adminisztráci s hiba miatt elírás tortént. A Bros
rágcsál irt pép terméknév helyett a BRoS rágcsál irt szer, a HU-2014_MA_14-00090_0000
engedélyezési szám helyett pedig HU-2014-MA-14-00088-0000 engedélyezési szám kertilt
feltiintetésre.

Az oTH KEF-53 5-1012014 iktat számu,2)l4.jrínius 20. napján kelt határozatáva| a fenti hibákat
hivatalb l kijavította.

A Kérelmezo 2014. december 77-én a biocid termékek forgalmazásár, l és felhaszná|ásár | sz l
528l20I2lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a
71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezéstí informáci s

rendszeren kereszttil BC-VX013916-97 ugyszám a|att beny jtotta aZ Bros rágcsál irt pép
HU-2014-MA-14-00090-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megrijítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásfu l és felhasztá|ásár l sz l 528l2012lEU rendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosct által nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
ntegtÍjítás'drol annak lejárati id pontja el tt nem hbznak határozatot, az átvevrí illetékes hatositg
az értékelés elvégzéséhez sziikséges idcjtartamban megtÍjítja a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagáIlamok kompetens hat ságainak képvisel i a 2074 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renew'al of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-
Doc.5.2 - Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba
hozatali engedélyeinek id beli hatályát egységesen2020. augusztus 31-jéig meghosszabbítják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezi5 részben megadottak szeint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalombahozatalának egyes szabályair l sz lo 31612013. (VIII. 28,) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskoromben és az Áltami Népegés zségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségtigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gyogyszerészeti állarnigazgatási
szeÍv kijelolésérol sz l 32312010. (XII .27.) Korm. rendelet 2. s (1) bekezdése szerinti országos
il 1 etékess éggel e|j áw a hoztam m eg.

A fellebbezés lehet ségérol akozigazgatási hat sági eljárás és szolgáItatás általános szabáIyair l
szolo 2004. évi CXL torvény 98. $ ( 1), és 99 . $ ( 1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 2912015. (II.25.) Korm. rendelet 10.$ (1) bekezdése
al apj án adtam táj éko ztatást.



i,

A fellebbezési illeték mértékéro| az illetékekro| sz \ 1990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással tor1én ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz l 1991. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapest,2016. máju s ,1-{".

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoolvoS

nevében kiadmányozza

- \- ___
vács Márta
tályvezeto

Kap-iák:

1. CoMPo GmbH, 48157 Mtinster, Gildenstrasse 38, Németország
2. országos Epidemiol giai Kozpont,1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
3. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség , 1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a.

4. országos Kozegészségtigyi Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
5. Irattár
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Átnut NÉPECÉszsÉcucYl És rI sZTIoRVosl SzolcÁnr
országos -lisztif orvosi Hivata l

Iktat szám: KEF-535 -l0l2014
Tárgy: K E F -5 3 5 - 9 / 20 L 4 szánr ri határ ozat k ij av ítás a

El ad : Dr. Szász Attila, dr. Eusebi-Kozma Eszter
Telefon: +36- 1 I 47 6-121 4

Válaszadits esetén a fenti iktat számra
h iv at koz n i sz ív e s kedj é k.
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Az Országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli tit 2-6.) a BROS Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. (H-1141 Budapest, Szugl utca 82.) kérelmére indult kolcson s

elismerési eljárásban kiadott, 2014. május 6. napján kelt, KEF-535-9/2014 számuhatározatát _ a
határozat tobbi részének változatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

kijavítja:

A határozat 7. számumelléklet (Engedélyokirat) 17. pontja azalábbiakra modosul:

Címkefelirat:

Bros rágcsál irt pép

Hat anyagaz 0,00570 bromadiolon

Gyártja: Bros Spj., ul l(arpia24,61-619 Poznaí., Lengyelország

oTH engedélyszám : HU -201 4-MA- 1 4-00090-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i kiir fiiggvényében:

A KE F - 53 5 -9 l 2 0 1 4 számÚr határo zaÍ e gy eb e kb e n v álto zatlan.

Jelen dontés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLAS

A BROS Hungary Kereskedelmi és Szol.gáI.tat Kft. (továbbiakban kérelmezt5) 201 1. junius 27-
én az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz (továbbiakban oTH) benyrijtott szándéknyilatkozatában a

Rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfeleloen jelezte igényét a Bros rágcsáI irt ' pép más uni s

tagáIlamban kiadand termékengedélyének Magyarorczágon torténo elismertetésére. 20|4. január
3-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Spanyolország Kompetens Hat sága áItaI 2013.
okt ber 25-én ES/AA-20L3-14-00109 engedélyszámon kiadott AGRORAT BD-5 PASTE nevti
biocid termékre vonatkoz forgalomba hozatali engedély Magyarországon tortén elismerését.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t

Telefon: +36 1 476 1100 -
2-6. - Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

E- rrt ai I: ti sztif oo rvct-s @ot h. antsz-. h u

Felhasznál i ktir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 5.r 7. (vagy 8.), 9., 10.r 12.L, 13., 14., 15.r 16.1

Foglalk ozásszeríi 5.,7. (vagy 8.), 9., 10.r 12.2., 13., 14., 15., 16.2



Az oTH ezt kovetoen KEF-535-9l20l4 szám határozatával HU-2014-MA-14-00090-0000
engedélyezési számon a Bros rágcsál irt pép forgalomba hozatali engedélyét elismerte, és a
kérelmezo részére a termék forgalomba hozata|át és felhasznáIását Magyarországon engedéIyezte.

A dontés meghozatalát kovet en, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra kertilt, hogy a

határozat 7. számu mellékletének (Engedélyokirat) 17. pontjában a termék nevére és aZ oTH
engedély számára vonatkoz adatnál adminisztráci s hiba miatt elírás tortént. A Bros rágcsál irt 

'

pép terméknév helyett a BROS rágcsál irt szer, a HU-20I4-MA-14-00090-0000 engedéIyezési
szám helyett pedig }{U-2014-MA-14-00088_0000 engedélyezési szám kertilt felttintetésre.

A kazigazgatási hat sági eljár s és szolgáltatás általános szabályair l sz l 2004. évi cXL.
torvény (a továbbiakban: Ket.) 8l/A.s (1) bekezdése értelmében, ha a dontésben név-, szám-,vagy
más elírás, illetve számítási hiba van' a hat ság a hibát _ sziikség esetén az tigyfel meghallgatása
után _ kérelemre Vagy hivatalb l kijavítja, ha az nem hat ki az ugy érdemére, aZ eljárási koltség
mértékére Vagy a k ltségviselési kotelezettségre.

Megállapítottam, hogy a kijavítás nem hat ki az ugy érdemére és a koltségekre, ezért a rendelkezo
részben foglaltak szerint dontottem.

A dcintés elleni jogorvoslat lehetoségét a Ket. 81/A.s (3) bekezdése zfujaki.

Dontésemet a Ket. 81/A. $ (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja alapján, a biocid termékek
eloáIlításának és forgalomba hozatalának feltételeirol sz l 3812003. (VII. 7.) ESzCsM_FVM-
KvVM egytittes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. s (1) bekezdésében biztosított
hatáskoromben és aZ Áilami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a népegészségt'igyi
szakigazgatási feladatok ellátásár I, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási szerv kijelolésérol
sz | 32312010. (xII.27.)Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljáwa
hoztam meg.

Budapest.2014. j rnius., lo".
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza
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-' Dr. Kovács Márta

foosztályvezeto

Határ ozatr l értes ii l :

BROS Hungary Kereskedelmi és SzolgáItat Kft., H_1 141 Budapest' Szugl utca 82.
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség' 1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a.
országos Epidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.
országos Kémiai Biztonsági Intézet, 1097 Budapest, Nagyváradtér 2.
országos KornyezetegészségtigyiIntézet,7097 Budapest, Alber1 Fl rián ut2-6.
Irattár

1.

2.

.,
J.

4.
5.
6.



Árrn,ral ruÉPEC ÉszsÉcÜCYl És rl sZTloRVoSl SzolcÁmr
orsr-ágos Tisztif o rvosi Hivata l

A KEF-5 35-912014 iktat számuhatározat 1 . szárnu melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tugtíIlamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének

k lcs ntis elismeréséhez

A termék neve: Bros rágcsál irt pép

Az engedélv adataien a

Eneedély száma HU-20 1 4-MA- 1 4-00090-0000
oTH iktat szám KEF-s3 512014

oEK szakvélemény száma 77rU5612014. DDO.
Eneedély lei áratának id pontia 2016.06. 30.

Els engedélv száma / kiállít ia ES/AA-2013-1 4-00 109 l Spanyol ország
Termék neve az els engedélyen AGRORAT BD-5 PASTE

Az eng'edélvtula i d onos adatai :

Céenév Bros Hungary Kft.
Cím H-1141 Budapest, Szugl u. 82.

Telefon + 48 61 826 25 12

E-mail bw@bros.pl

A írt adatarto aoatal:
Céenév Bros Sp.i.
Cím ul. Karpia 24 ., 61 -619 P oznan, Lengy e|ország

'&

1.

2.

3.

4.

5. A termék általános iellemz ieilemzol:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 lrágcsál irt szer

Felh asználási teriilet Itázi egér (Mtls mttscult'ls) és
vándorpatkány ( R a t t u s n o rv e gi czs) e lpus ztításár a

Formuláci jellege felhasznáIásra kész, 10, 15 és 20 gramm tomeggel filterpapír
tasakokba kiszerelt rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keserti anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít mege|ozni a
készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

6. A termék tisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat. A teljes cisszetételt a KEF-535 -912014 iktat számubatározat
2. számu melléklete tartalm aZZa.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 11OO - E-ntail: tisztifoorvos@orh.antsz.hu

Hat anyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ

bromadiolort 249-205-9 28772-s6-l 0,005
tisztasága min. 99 

'60Á

r"



7. A termék osztálvozása és címkézése a l999/45/EK iránvelv szerint

A termék osztálvozása és címkézése a CLP: I272|2008/EK rendelet szerint*

* 2015.06.0l-t l alkalmazand

Fo rgalm azási kateg ria : III. forgalma zási k ateg riáj ri, szabadforgalmri irt s zer

Eevéb felhasználási el írások

Csomagolás

8.

o

10.

11.

ermeK osztarvuLasa s clm anYerv szerlnr:
osztály ozás Nem jeloléskciteles, EU-veszélyjel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

52 Gyermekek kezébe nem kerÍilhet

srs Élelmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand

S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni
546 Lenyelése esetén azonnal orvoshozke|| fordulni, az

edénytlcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

e neK oszrarYozasa es crmKezese a LLr: renoelet szerlnt":
Osztály ozás Nem jeloléskoteles, veszélyt je|zo piktogram nem sztikséges.
Figyelm eztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

P 102 Gyermekektol e|zárv a tartand

P103 Használat elott olvassa el a címkén kcizcilt informáci kat
P2 8 0 V é doke s ztyu haszná|ata kote le z (c s ak fo gl alko zásszeru
fe1használ k)

P301+31 0 LENYELÉS ESETÉN : azoÍ7nal fordulj on ToXIKOLÓGIAI
rÖzpoNTHoZ vagy orvoshoz

elnaszn e OK:
Felhasznál i kiir lakossági és foglalkozáss zeru felhasznál k

Felhasználás
helye

ozárt térben és az éptiletek kornyékén, egér- és patkányirtásra:
lakossági és foglalkozásszertÍ felhasznál k

o a Szdbddban, e gér- és patkányirtásra : foglalk ozásszertí felhasznál k

s()magoras:

Felhasznál i kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája Forgalomba keríil
kiszerelés tiimege

Lakossági
10' 15 és20,
grammos,
egyedileg

tasakolt pép

muanyag pohár
50, 90, 100, 150,200,250,

300, 400,500 gramm és 1 kg
mríanyag zacsko
mtíanyag vodor
kartondoboz

Foglalkozásszeríi

muanyag pohár 50, 90, 100, I 50,200,250,
300, 400 és 500 gramm,

továbbá I, 2, 2.5, 3, 5, 10,
15,20 és 25 kg

mrianyag zacsk
mrianyag vodor
kartondoboz

216



12' Használatiutasítás:
12.1. Lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések:
.A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljtik, hogy a tapasztalt ágcsállőétttalom ir1ószer
alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl' mechanikus csapda használata kismérlékú
e gérártalom fe l s zámolásár a).

.A készítménl zárt térben és az épületek fél méteres körzetében olyan helyeken alkalmazzuk, ahol
egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.

.A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb') vagy a
rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható karokozások alapján
becsüljük meg, milyen méItékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzik.

.Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos épületekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók száLmáta elérhető táplálékforrást
távolítsunk el'

.Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútolok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségií irtószert tudnak fogyasztani.

.A pépet tartalmazó fl|terpapft tasakokat _ azok felnyitása nélkül - helyezzilk olyan műanyag
rágcsálóetető állomásba' amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint aházi- és
haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez. Az épületen kívül elhelyezett etetőállomásra
írjuk fel a következő szöveget: ',Yígyázat! Rágcsálóirtó szeÍItaÍ1a|maz!'' és gondoskodjunk az
állomás stabil rö gzítésérő|'

A Bros ráecsálóirtó pép alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:

- kismértékú ártalom esetén: 10 méterenként 50 gramm csalétek,

- nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 50 gramm csalétek.

kismértékrí ártalom esetén: 5-l0 méterenként.lOO gramm csalétek,
nagymértékű ártalom esetén: 5- 10 méterenként 200 gramm csalétek.

.Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenórizzük, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A
szenÍryezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően 3-4 naponta
ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk' amíg a rágcsálók rírta|ma teljesen meg
nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak' de a rágcsálók továbbra isjelen vannak, helyezzük
át az irtószert máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után
néhány nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől fliggően, 2_6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérárta|om 6 hét alatt nem csökken, forduljunk krí,rtevőirtó szakemberhez'

.A kezelés után' de legkésőbb 6 hét múlva, az etetőállomásokat gyűjtsÍ.ik össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

t2'2. F oglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
.A készítrnénl zárt térben, az épületek kömyékén és a szabadban olyan helyeken a|kalmazzttk,
ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhetó.

.A nyomok vagy látható krírokozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretéb en végezzttk.
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. Az irtás megkezdése elótt mérlegeljük,hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e' A rezisztenciakialakulásának megelőzése
érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva történő alkalmazása.

.A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsálóiftó pépet tartalmazó filterpapír taskokat az erre a céLra szolgá|ó szerelvényben
helyezzik az egerek vagy patkányok által látogatott helyeke' azok vonulási útjaira illetve
feltételezett búvóhelyiik közelébe' Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

A Bros ráecsálóirtó oép alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:
. 5-10 méterenként 50 gramm csalétek.

. 5-10 méterenként 100 -200 gramm csalétek.

.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően _ feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatőanyagát' ellenszerét, valamint az alkalmazó
nevét, címét és telefonszrímát.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellenórizziJk és az elfogyasztott csalétket
pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljiik ki' Az ellenőrzést ezt követően hetente
ismételjiik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÍink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra isjelen vannak, helyezziik
át az irtószert máshova'

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rr{gcsálók elpusztulása a fogyasztás után
néhiíny nappal várható.

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

.Indokolatlanul ne használjú a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPNí/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.

.A készítmény alkalmazásáva|, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók rártalma ezt követően is tapasztalható, ajelenség okát fel kell deríteni
és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtstik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk
fel.

13. Figyelmeztetés:
Kizáró|ag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyolmekek, sem a nem
célszervezet á|latok ne férhessenekhozzá' A készítmény m érgező az emlősökre és a madarakra. A
kutya' macska, sertés és minden egyéb ra gadozó éslvagy dögevó állat mérgeződheÍ,ha a
rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egeret vagy patkrínl elfogyasája.
Az irtószer kihelyezésekor használjon védókesztyűt' Munka közben tilos enni, irrni vagy
dohrinyozni! Kihelyezés uttín meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni'
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel'
Elelmiszertól és takarmrínytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által' hozzá nem
férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
Intenziy szagú anyagoktól távol tartandó.
Ne juttassa a készítrnény't élővízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.
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14. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz ke]l 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.

. Hrínytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

.A szájüreget öblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
. Panaszjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel' óvatosan öblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló haÍóanyagot, bromadiolont tartalmaz' A rágcsálóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíció és a tiinetek j elentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítménl lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyíben ajellemző tiineteket (pl. orrvérzés'
inyvétzés' vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idó, nagy kiterjedésű vagy több
haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor a mérgeze|lellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a
protrombin időt (INR) meg kell mémi. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenórizni sziikséges.)

15. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zrírt csomagolásban, fénytől és hőtól védett, száraz,hiivös, fagymentes, jól szellőző helyen
tárolva, a gyártástőt számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel
kell tüntetni !)

16. Hulladékkezelés:
16.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megel<ízése érdekében, az ellenőrzésekkel
páíhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
zacskóba beletenni és összecsomó zvalezétrni' A dupla zacskóban levő tetemet zrárt hulladéktároló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

16.2. A foglalkozásszerű, felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
piírhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról' A
foglalkozásszeni felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítésérő1 a 98/2007 ' (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.
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17.

16.I./ 16.2. Minden forgalomba kerÍil kiszerelésen feltiintetend :

A kezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gyrijtstik ossze a megmaradt irt szert, valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céIjára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

Címkefelirat:

Bros rágcsál irt szer

Hat anyagaz 0,005Yo bromadiolon

Gyártja: Bros Spj., ul Karpia24,6l-619 Poznari, Lengye|ország

oTH engedélyszám: HU -201 4-MA- 1 4-00088-0000

valamint, az EngedéIyezési lap alábbi pontj ai, a felhasznáI i kiir fÍiggvényében:

Budapes t, 2O14. május ,, e ))

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

ovács Márta
'oosztályvezeto

Felhasznát i ktir Címkén feltüintetend pontok

Lakossági 5.r 7. (vagy 8.), 9., 10., 12.!., 13., 14.r 15.r 16.1

FoglalkozásszerÍi 5.,7. (vagy 8.), 9., 10.r 12.2., 13., 14.r 15.r 16.2
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