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A KEF- 10240-1312016. számuhatározat t . szám melléklete

1. Adminisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet Kereskedelminév
Magyarorsz{; DEMT|ON rágcsál irl pép

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0002569-0000

Az engedélyezés dátuma 2o'l3-1o-o2

Az engedély léjáratának dátuma 202G08_31

Az engedélyes neve és címe !il ioni5l*?Í;i;o 40064 ozzano Emilia

1.3. A termék gyárt jalgyárt i

A gyárt neve coLKlM s'R.L

A gyárt címe Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia olaszország

Gyártási helyek Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia olaszország

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve AcTlVA s.R.L.

A gyárt címe VlA FELTRE'32 20132 MltANo olaszorsz4J

Gyártási helyek coNFlDENTlAL lNFoRMATloN coNFlDENTlAL lNFoRMATloN coNFlDENTlAL lNFoRMATloN olaszország

2. A termék cisszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi sszetétele
BAS szám EK-szám cAs_szám K zhasználatri név lUPAC-név Funkci TaÉalom (o/o)

12 249-20í9 28772-fi-7 Bíomadiolone Hat anyag 0'005
- Denat nium_benzoál Keserri anyag 0.001
RB - Csalétek (felhasználásra k sz)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.í. osztályozás
No classiÍication

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghaiározott

Figyelmeztet mondatok
Nem meghatározott

&intézkedésÍ vonatkoz Gyermekekt<il elzárva tartand .mondatok 
iÉi,1Éi?s'EgEiÉi,:iffi:lTj.T,i;:i'&iilÍstÁ\ *or"orrro, .

A taftalom elhelyezése hulladékkénl: a nemzeti el írásoknak negfelel en. .

i;r

ir.
F,: -- .
4,'
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A KEF- 1O24O-13120!6. számti határo zaÍ 1. szátttu melléklete

4. En gedélyezett fel használás(ok)

4.1. Lakossági fel használás

Terméktípus 14 terméktípus _ Rágcsál irl Szerek (Kártevo el|eni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasznátás Zár1 térben és épuletek kornyékén' ahol rágcsá|ok elofordulása észlelheto

pontos leírása, amennyiben
indokott

Beltéri , KÜltéri

zád,lérbe^ es épuletek kornyékén' egér- és patkányirtásra

Foglalkozásszeru felhasználo, Lakossági (nem foglalkozásszeru)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus Hái egér Fiatal és ivarérett egyedek
Ratlus norvegicus BÍoWn rat Fiatal és ivarérett egyedek
Rattus rattus RooÍ let Fiátal és ivarérett egyedek

Felhasználási terljlet

Felhasznál i k r

cé lszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

rfu -201 3 -MA- 1 4-000s 7-0000

Modszer

Leírás

Csalétek alkalmazása

Kihelyezhet mérgezettcsalétek

D zis: Egerek irtásakor 40 gramm csalétek' patkányok irtásakor 60 - 1oo gíarnm csalétek etetohelyenként

Hígítás: 100%

A kezelés száma
és id zítése: Alkalmazási d zis eoerek irtásakor:

_ kismértéku ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm pép,

_ nagymértéku árlaIomnál: 3 méterenként maximum 40 gramm pép

_ kjsmértékij árta|omnál: 10 méterenként 60-100 gramm pép'

- nagymértékLi ártalomnál: 5 méterenként 60-100 gramm pép

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Zacsko lZsák Papír, karton í5' 17 vagy 20 gÍamm

Leírás
30,34,40, 50 és 80 gramm

. karton vagy mr_ianya9 dobozban, flakonban' illetve tá|cán

' muanyag zacskoban' illetve kannában

100,160, 2oo'25O,260 és 300 gramm

. karton vagy mÚanyag dobozban'illetve tálcán

. papír va9y mtianyag zacskoban

. karton' muanyag, aIumínium vagy acé| vÖdorben' kannában' illetve flakonban

Biztonsá gi
jellemz k

4"l .1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

Lakossági felh kiszerelések:
n rágcsá|oirt zÖtti toltotÖmeggel tartalmazo kiszerelések kulso csomagolásán:
. A mérgezett se eIott mérlegeljuk' hogy a tapasztalt rágcsá| ártalom iáoszer alkalmazása nélktr| nem oldhato_e meg hatékonyan (pl mechanikus csapda használata

k
. elofo
. utak' ozta károkb l omok Vagy |áthato károkozások alapján

6 |ést e

. ára e nk el'

. nk ki a rágcsálok el ennyiségr.1 irtoszert ludnak fogyasztani.

. Lehet sé9 szerint használ.junk olyan muanyag rágcsál etet állomást' amellyel biztosíthat , ho ek' valamint a k (az egyéb vadon élo ál|atok, illetve a

hái_ és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez

tasakokat dr t segítsé9ével rÖgzíthet'juk is, hogy azokat a rágcsá]ok ne hUrcolják el
o Lehet sé9 szerint gondoskodjunk az etetoá|lomások stabil rogzítésér l
o Úkak ágait |'

o t az el elíogyasztott csalétket vagy penészes csa|étket cseÍél'juk ki. Az ellen rzést ezt kÖVetÓen

h meg' a rágcsálok ártalma tel'l

o csa|é etetohelyet' az egyes e tt csalétek mennyiségét Viszont ne noveljÜk.

oAmennyibenacsalétkekérintetlenÜl maradnak'dearágcsál ktovábbraisjelenvannak,helyez; '. áshova-

. A véralvadásgát|o hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4 1O nappal várhato

o A uk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indoko|ja'
o A hatására általában 2-6 hé1 alatt megsz nik. Amennyiben a rágcsáloártalom 4 hét aIatt sem csokken ézékelhet en' forduljunk kártevoirt szakemberhez

o A b 6 hét m lva, az etetoállomá3okal gy jtsÜk o35ze' az csctlegesen kisz rodott irloszert lakarítsrrk fel

4.1.2. Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcsiikkent intézkedések

4.1.3. Afelhasznátás során Val szín síthet kcizvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély-nyrljtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintt

4.1.4. A felhasználást l frigg<5en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanításá'a Vonatkoz el írások

tetemet zárt hUlladéktárolo edénybe kell helyezni; további keze|ése kommuná|is hu||adékként torténik

4.'l.5. A felhasználást l ft]ggcíen a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

3 I 5 oldal



A KEF- 10240_1312016. számÚr határo zat I . számu melléklete

4.2' F oglalkozásszertÍ fe l haszná l ás

Terméktípus 14 terméktípus - Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás Zárt térben és ép letek kornyékén, illetve szabadban' ahol rá9csálok el Íordulása észlelheto

pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználá si terti let

foglaIkozásszeru íelhasználok

Felhasznál I k r

célszervezetek

Beltéri , KÜltéri

o zárt térben és épÜletek kcirnyékén' egér- és patkányirtásra: lakossági és foglalkozásszeru íelhasználok ' szabadban, patkányirtásra

Szakképzett felh aszná|o , FoglaIkozásszeru felhasználo

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus muscllus Házi egér Fiata| és ivarérett egyedek

Rattus norvegicus Vándor patkány Fiatal és ivarérett egyedek

Rattus rattus Házi patkány Fiatal és ivarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalétek alkalmazása

Leírá s
Kihelyezett mérgezett csalétek

D zis: Egerekiíásakor40grammcsalétek,patkányokirtásakor60-100grammcsaléteketet helyenként

Hígítás: 1oo%o

A kezelés száma
és id zitése: Alkalmazási dozis eoerek irtásakor:

_ kismértékr.i ártalomnál: 5 méterenként maximum 40 gramm pép'

- nagymértéku ártalomnál: 3 méterenként maximum 40 gramm pép

Alkalmazási dozis oatkánvok irtásakor.

_ kismértékrj] ártalomnál' 1o méterenként 60-100 gramm pép'

_ nagymértékLi árta|omnál: 5 méterenként 60_100 gramm pép

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
zacsko lzsák Papír' karton 15,17 vagy 20 gramm

Leírás
75o gramm; 1,2,3,4,5, í0' 20 és 25 kg

' karton vagY mrianYag dobozban
' papír vagy m anyag zacsk ban, illetve zsákban
. karton, mtianyag' alumínium vagy acél v dorben' kannában' illetve flakonban

750 gramm;1' 2,3,4 és 5 kg

' karton Vagy muanyag tálcán

Biztonsá gi
jellemz k

4.2.1. F elhaszná lá s ra vonatkoz s pecifiku s el írá sok

an:

rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk
o|on) elleni reziszlencia veszélye Íennáll-e

tal |átogalott helyekre' azok vonu|ási r-rtjaira ilIetve reltételezetl bÚvohe|yÜk kÖzelébe.

vVM eglyurttes rena"t"i 8. számu me|lékletének megíele|oen - felt no jelzéssel kell ellátni

azo nevél' cimét és telefonszámát

étket potoljuk. A megromlott Vagy penészes csalétket cseréljuk ki

helyeken kihelyezett csa|étek mennyiségét Viszont ne noveljÜk'
zuk át az irtoszert máshova
n 4 10 nappal várhato

ánatos integrált kártev irtási rendszer (lPM/lPC) egyideju bevezelésével.osszekotni'
eto eI' Ame-nnyiben a rágcsá|Ók ártalmi ezt kovet en is tapasztalhat ' 

a jelenség okát fel

uk fel,

4.2.2' Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4-2.3. Afelhasználás során Val szín sÍthet k<izvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyr]jtási el írások és a kiirnyezet védelmét célz vintl

4.2.4. Afelhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodn i

4.2'5. Afelhasználástol ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolásifeltételek mellett

s' Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

5.2' Kockázatcso kkentcí i ntézkedések

HU-20 1 3 -MA- I 4-000-5 7-0000 4 I 5 oldal



A KEF'- 10240-1312076. számÚr határozaÍ I. számu melléklete

Kizárolag rágcsál ir1ásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhato!
TiIos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására haszná|ni
Az etetoállomásot rletyet rgy ke|l kije|olni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek' sem a nem céIszervezet ál|atok ne férhessenek hozzá
Az irt szer kihelyezésékor Áásználjon védokesztyLrt Munka kozben ti|o! enni' inni vagy dohányoznil Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezel ke|l mosni

Beszennyezett' romlott rágcsáloirt szert ne használjon ÍeI

Elelmiszártol és takarmán!to| elkÜlÖnítve' gyermek ás nem célszervezet állatok állal hozzá nem íérheto' száraz' huvos helyen, eredeti csomagolásban tárolando'

le gyengÜlt patkányt, egeret elfogyasztja
Ne jutlassa a készítményt élovízbe
Biztonsá9i adat|ap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezésre áll

5'3. VárhatÓ kcizvetlen Vagy k<izvetett hatások résztetes leirása, az els segélynyujtási el írások és a kornyezetvédelmi vi

Eset|eges mérgezés vagy annak gyandlja esetén azonnal orvoshoz kel| íordu|ni és a címkét az oruosnak meg ke|l mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal fordu|jon orvoshoz és mUtassa meg a termék dobozát' címkéjét vagy biztonsági adatlapját
o Hánytatás csak az orvos kiíe'iezett utasítására tÖrténhet
o A szájÜreget ÖblÍtse ki vízzel
. Eszméletlen szemé|ynek semmit ne adjon szájon át
Borre jutáskor:
. Vegye |e a szennyezetl ruhát és a további haszná|at el tt mossa ki
. A b rt bo szappanos vízzel mossa le
o Panasz jelentkezé sekor forduljon szakorvoshoz
szembe jutás esetén:
o Ha a szemben kontakt|encse Van, azt láVolítsa el
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel' ovatosan Öblítse ki
o Panasz jeientkezésekor fordu|jon szakorvoshoz
L/tmutatáS az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátlo hatoanyagot' bromadio|ont tartalmaz A rá9csáloirt szer lenyelését kÖvetoen csokkenhet a véralvadási képesség és belso vézés jelentkezhet A
mérgezés/expozício és a tunetek jelentkezése kozott akár tÖbb naP is e|telhet

protrombin idot (lNR) meg kell mérni Ha a protrombin idoértéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-Vitamint kell adni A kezelés tobbszÖri megismétlésére is szukség lehet

Ellenszere: K'l-Vitamin (A kezelés hatásossá9át laboratoriumi m dszerreI ellen rizni szÜkséges )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozo el írások

kisz r dott irt szerfeltakarításár l

Azeredetr céljárafelnemhasználhat 'hulladékkává|tirt szertveszélyeshulladékkénl kell kezelni ésveszé|yeshul|adékátvevohelyre-p| hulladékudvar-ke|l |eadni

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

6. Egyéb informáci k
oTH engedé lyszám: HU-20'l 3-MA_1 4-00057-0000

oEK szakvéleményszá ma: 77 1 1 l1o5l20'l3' oDo.

Címkefelirat:

oeration rá gcsál irt pép

lll forgalmazási kateg riájU szabad íorgaIm irtoszer

Hatoanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: colkjm S r l Socio Unico' Vla PlemontesO, 40064 ozzano Emjlia (Bo|ogna),
olaszország

Forgalmazza: BioMan Kft,1036 Budapest, Szolo u 70

Valamint a felhasznál i k ,r és a csomagolás jellegefijggvényében:

Lakossági 30-300 g kozotti kiszerelések:
341 (a kiszerelések ésa csomagol anyagkivételével)411,4.1 4 '52,5 3 ' 54' 5 5

Foglalkozásszer 7 50 g_25 kg kozÖlti kiszerelések:
34 1 (a kiszerelések ésa csomagoloanyag kivételéVe|) 421 ,424,52 ' 5 3 

' 
54,5 5

továbbá'

_ a 15,17 vagy 20 gramm rágcsá|oirtopépet tartalmaz tasakokon egyenként feltuntetendo az alábbi szÖveg:

Deration rágcsál irt pép
Hatoanyaga:0,005% bromadiolon
Ellenszere: Kl-vitamin

Hu-20 1 3-MA- 1 4-000s7-0000 5 I 5 oldal


