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ALLAMl ruÉprcÉszsÉcÜeYt És rlszTloRvosl szolcÁmr
országos Tisztif o rvosi H ivatal

Círn: l097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
Levelezési cím: l437 Budapest, Pf. 839.
Iktat szám: KEF-l 0122-2120| 6
E loiratszám: KEF-3900 -|0l20 l 3

Tárgy: A DET|A rágcsálÓirt pép tbrgalomba
hozatali engeclélye idobeli hatályának

.. kiterjesztése
U gyi ntézo : Gob l ycis Dávi d
E-mail: tisztifborvos@oth.antsz.hu
Telefon: +36 I 4161100 12200
Melléklet: -

V laszadás esetén kérem, a fenti iktat sztimra
hiva t kozni sz íves kedi é k.

HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Alber1 Fl rián ii 2-6.) a Detia Degesch
GmbH (Dr. Werner Freyberg Str. 77, D-69514 Laudenbach Németország) kérelmére indult
kolcsonos elismerési eljárásban kiadott, 2013. jirnius 13. napján kelt, KEF-3900-1I/20l1 számu
határozattal kijavított, KEF-3900-1012013 számu. határozatát a határozat tobbi részének
váItozatlanul hagyása mellett _ aZ alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo részének 7. pontja a kovetkez képpen m dosul:

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

2.) Ahatározat 1. számri melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU-201 3-MA- 14-0003 0-0000
Engedély le.iáratának id pontia 2020.08. 3 1.

Els engedélY száma / iktat száma / kiállít ia IT l20l2l00014 AUT l olaszország
Termék neve az els engedélyen ACTIPASTA-BROM

A KEF-3900-10 /20|3 számri határozat egyebekben változatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számitott 15 napon beltil benyÍrjtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000'- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell címezni (1051 Budapest,
Ztinyi u. 3.)' de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyujtani.
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Álnlll NÉPECÉszsÉcÜGYl És rl sZTIoRVoSl SzolcÁnr

l,qe !

Iktatoszám : KEF-390 0-l 1 12013.
Tárgy: KEF-3900 -l01201 3. számrj forgalmazási
engedély kijavítása
Eload : Cseresznyák Veronika, dr. Eusebi-Kozma
Eszter
Telefon: +36- I 147 6-1324
Válaszadás esetén a fenti iktat sz mra
h iv a t koz n i s z ív e s ke dj é k.

HATAROZAT

Az Otszágos Tisztif orvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli itt 2-6.) a Detia Degesch GmbH (Dr.
Werner Freyberg Str. 1 1, D-695I4 Laudenbach Németország) kérelmére indult kolcscinos
elismerési eljárásban kiadott,2013. jrinius 13. napján kelt, KEF-3900-10/2013. számri határozatát -
ahatározat tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

kijavítja:

A határozat l. szám melléklet (Engedélyokirat) 18. alpontja az alábbiakra m dosul:

,,Detia rágcsál irt pép

Hat anyagai 0,005'Á bromadiolon
Gyártja: CoLKIM S.R.L Socio Unico, ViaPiemonte 50.40064 Ozzano Emilia (Bo), O|aszország

l orgalm azLa: Novochenr Kereskedelmi és Szolg áltato Kft., orczy ilt 6. 1 089 Budapest, Magyatország

oTH engedélyszám: HIJ-201 3-MA-14-00030-0000'

valamint azEngedé|yezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i kiir fÍiggvényében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági
e gyszer hasznáIato s, mua ny ag
egérirt dobozt tartalma z kiszerelés

6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1 .,14.,
15., 16., 17.1.

FoglalkozásszerÍi 5 és 10 kg tciltotomegu kiszerelések
6., 8. vagy 9., 10., 11.,13.2.,14.,
15., 16., 17.2.

Továbbá a m anyag egérirt dobozon és a 20 grammos pépet tartalmazo fiterpapír tasakokon
feltrintetendo az alábbi szoveg:

Detia rágcsáIríirt pép
Hat anyaga: 0,00 50Á bromadiolon
Ellenszere : K;-vitamin"

Jelen dontés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDoKoLÁS

A Detia Degesch GmbH (továbbiakban kérelmezo) 201 1. j rnius 16-án az oTH-hoz beny jtott
szándéknyilatkozatában a Rendelet 30. s O bekezdésnek megfeleloen jelezte igényét az

(ínl: 1097 Buclapest, Cyáli
[eleion. +36 1 476

t 2-6' _ levelezési cím: 1437 BtlcJaJ:est, Pf. s39.

1100 - F--ntail: tisrtiioon'os@otlt. anl sz.hu

országos Tisztif orvosi Hiva[al
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A KEF-3900-]0/20]3. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tag llamban kiadott forgulomba hozatali engedélyének

kiilcsiin s elismeréséhez

A termék neve: Detia rágcsál irt pép

Az engedély adatai:

1.

)

ÁNTsz

Eneedélv száma HU -201 3 -MA- 1 4-0003 0-0000
Eneedély leiáratának id pontia 2016.06. 30.

Els eneedélv száma / kiállítoia ITl20l2l00074 AUT l Olaszország
Termék neve az els engedélyen ACTIPASTA_BROM

3. Az engedélytulaj donos adatai:

A gyárt adatai:

A forgalmaz adatai:

A termék általános jellemz iz

4.

5.

6.

Céenév Detia Degesch GmbH

Cím
Dr. Werner Freyberg Str. 1 1

695 14 Laudenbach, Németország
Telefon +49 6201 708304
E-mail zulas sun g@detia- de ge s ch. de

Kapcsol attarto Dr. Marco Rudolf

COLKIM S.R.L SOCIO UNICO
Via Piemonte 50
40064 Ozzano Emilia Bo), olaszorszá

Céenév Novochem Kereskedelmi és Szolgáltat Kft.

Cím Orczy ut 6.
H- 1 089 Budapest, Magy arország

Telefon +36 I 464 4908
E-mail iudit@novochem.hu
Kapcsol attart Szokéné Horváth Judit

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

|4 l rágcsál irto szer

Felhaszn álási teriilet
házi egér (Mus musculus),
vándorpatkány (Rattus norve gicas) és

házi patkány (Rat tus r at tu s) elpusztít ására

Formuláci jellege fe lhaszn ál,ásr a kész, 20 gr ammo S fi lterpapír tas akokba ki szerelt
rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keserii anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít megelozni a

készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

Cím: 1097 Buclapest,

leleion: * 36

Cyáli t 2-6. _ Leve:lezési círn: 1437 Btldapest, Pi. B39.

1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



7. A termék iisszetétele:

Hatríanyag EU-szám CAS_szám mlm"Á Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
Dr Tezza S.r.l.

(telephely: S. Maria di Zevio,
olaszország')

tisztasága min. 96,9Yo

A termék teljes osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetételt KEF-3900-8|2013. számr"'r határozat2. számri melléklete tarta|mazza.

8. A termék osztályozása és címkézése az 1999|45IEK irányelv szerint:

* 2015.06.01-t l alkalmazand

10. Forgalmazásikateg ria: III. forgalmazásikateg riájri irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:

osztátVozás Nem ielolésk teles' EU_veszélyiel nem sziikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 1l2 E|zárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tároland

s 13 Élehiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand

s 20l21A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad

s 24 A bonel val érintkezés keriilendo

s 35 Az anyagot és edényzetét megfelelo m don ártalm atlanitani kell
S 37 Megfelel véd kesztyíit kell viselni
s 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edén1rtl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.
S 61 Kertilni kelrl az anyag kornyezetbe jutását. Speciális adatokat kell

kérnilBiztonsági adatlap

9. A termék osztályozása és címkézése a CLP: t272/2008/EK rendelet szerint*:
osztálvozás Nem ielciléskoteles, veszélyt ie|z piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Figyelm eztet
mondat(ok)

Ovintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

Pl02 Gyermekekt l elzárva tartand .

P103 HasznáIat elott olvassa el a címkén koz lt informáci kat.

P270 A termék használata kozben tilos enni' inni vagy dohányozni.
P273 Kertilni kel'| az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

P2 80 Védoke s ztyu hasznáIata k telezo.

P301 + 310 Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxikol giaikozponthozvagy
orvoshoz.

P501 A tartalom/edény e|helyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak
megfeleloen.

FeIhasználríi ktir lakossági és foglalkozáss zeru felhasznál k

Felhasználás
helye

ozárt térben és az éptiletek kcirnyékén:
ozárt térben, az épu\etek kornyékén és

(fo gl alko zás szeru fe lhas znál k)

egérirtásra (lakossági felhasznál k)
a szabadban: egér- és patkányirtásra
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tielhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági
20 grarnmos

egyedileg tasakolt pép
egyszer használatos

mtÍanyag egérirt dobozban
20 gramm

Foglalkozásszeríi
20 grammos

egyedileg tasakolt pép karlondobozban 5és20kg

t
Csomagolás:

13. Használatiutasítás:

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelés:
A tasakolt pépet tartalmaz egyszer használatos mííanyag egérirt doboz kiils csomagolásán
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk' ahol egerek el fordu|ása észlelhet .
. A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (feszkek' lyukak, vonulási utak, iirÍilék stb.) vagy a

rágásuk okozta krírokb l k vetkeztethetiink' A nyomok vagy láthato károkozások alapján
becsiiljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzijk.

. A csalétek kihelyezése el tt mérlegeljiik, hogy milyen altematív rágcsál irtási eljarások állnak
rendelkezésiinkre (pl. mechanikus csapdiík).

. Amennyiben ezek nem nyrijtanak megfelel megoldást, rigy a kezelés megkezdése el tt lehet ség
szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékfonást távolítsunk el.

. Se az egérirt dobozt, se a tasak papírborítását ne nyissuk fel!

. A rágcsál irt dobozokat a megfigyelt rágcsril aktivitás k zvetlen k zelében, els<ísorban a falak
mentén, a szekrények alatt és a britorok m gcitt helyezznk el'

. Az egéirt doboz nem rijrat lthet !

z.
. Az etet helyeket az els két hét sorrán 3-4 naponként e|lenotizzik és a kiiirtilt egéÍirt dobozokat

cseréljiik ki. Az elleni5rzést ezt k vet en hetente ismételjtik meg.
. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink ttibb etet helyet.
. Amennyiben a dobozok érintetleniil maradnak, de a rágcsál k továbbra isjelen vawnk,helyezzük

át az irt szert máshova.
. A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekb l a halálos mennyiséget. A

véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fo gyasztás után 7-10
nappal várhat .

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

. A kezelés' a rágcsál k elszaporodásiinak mértékét l ffigg en,2-6 hetet vehet igénybe'

. A kezelés után az etet állomásokat gyijtsiik ssze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

13.2. Foglalkozásszeríi felhasznáIríknak szánt kiszerelések:
A tasakolt pépet 5 és 20 kg tiilt tiimeggel tartalmazrí kiszerelés kiils csomagolásán
. A készítmény't olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .
. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsiiljÍik meg, milyen mértékben szaporodtak el a

rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzik.
. Az irtás megkezdése el tt mérlegeljiik, hogy az adott teriileten a csalétek hat anyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e'
. A csalétek kihe|yezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.
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o A rágcsál ir1 pépet a filterpapír borítás felnyitása nélkijJ, az effe a célra szolgál szerelvényben
helyezziik a rágcsál k áIralr látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett
birv helytik kozelébe.

. A tasakokat lehetoség rogzítstik is (pl. dr t segítségével), hogy azokat arágcsál k ne hurcolják el.

A Detia rágcsál irt pép alkalrnazási d zisa eeerek irtásakor:
_ kismértéku ártalomná|:2 méterenként 1 tasak,

- nagymértéktí ártalomnáI:2 méterenként 2 tasak.

- nagymértékti ártalomnál: 50 m2-enként 12 tasak.
. A rágcsál irt szer kihe|yezésére szolgál szerelvényeket _ a 3812003. (VII. 7.) EIZCSM_FVM_

KvVM egytittes rendelet 8. számÍr mellékletének megfelel en _ feltuno jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell trintetni: arágcsál irt SZer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamínt az alkalmaz
nevét, címét és telefonszámát.

. Az etetohelyeket az elso két hét során 3_4 naponként ellenorizztik és az e|fogyasztott csalétket
p toljuk, valamint a szennyezodÓtt tasakokat cseréljtik frissre. Az ellenorzést ezt kcivetoen hetente
ismételjtik meg.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetohelyet, az egyes
etetohelyeken kihelyezett c salétek mennyi sé gét viszont ne ncivelj tik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak'
he|yezzuk át az irt szert máshova.

. A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekb oI a ha|álos mennyiséget. A
véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-10
nappal várhato.

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálok aktivitása irrdokolja.

. A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiiggoen,2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés után az etetoállomásokat gytijtstik osszi:, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

14. Figyelmeztetés:

Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalm azhat !
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, hází- és haszonáIlatok, madarak, valamint
más, nem célszervezet állatok nem ferhetnek hozzá. Az irt szer kihelyezésekor használjon
védokesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohánYoznil. Kihelyezés után meleg, Szappanos
vízze| alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet állatok által hozzá nem
ferhet , száraz, htívos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az eml scikre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoz és/vagy dcigevo áIIat mérgezodhet, ha a rágcsáloir1o szertol elpusztu\t vagy legyengtilt
patkány.t, egeret elfogyas ztja.

Tilos a készitményt nem célszervezet á|latok elpusztitására használni. Ne juttassa a készitményt
él,ovizbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszertí felhasznál k kérésére rendelkezésre á|I.

15. Els segélynyrÍjtás:
Esetleges mérgezés Vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

4/6



Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapj át.

. Hánytatás csak aZ oryos kifejezett utasításáratorté.nhet.

. A szájiireget oblítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat elott mossa ki.
. A bort bo szappanos vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

. A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.

. Ha a szemben kontaktlencse van' azt távo|ítsa el és folytassa a SZem további oblítését.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kcivetoen cscikkenhet a véralvadási képesség és belso vérzésjelentkezhet. A mérgezés/expozici és

a ttinetek jelentkezése kozott akár t bb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orwérzés,
inyvérzés, vérkcipés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésu vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett e|látásakor és az expozici t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke } 4, a mérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. Akeze|és tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerre1 ellenorizni sztikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett, száraz, htívos helyen tárolva, a gyártást l számitva 2

évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tiintetni!)

17. Hulladékkezelés:

17.|. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelés csomagolásán felttintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében) az ellenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akeze\és során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsálo tetemét
védokesztyuben, kifordított mtianyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni. A dupla zacsk, ban levo tetemet zárt hulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként tcirténik.

17.2. A foglalkozásszerÍÍ felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében) az ellenoruésekkel
párhuzamoSan gondoskodni ke11 a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k aZ elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo
megsemmisítésérol a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

17,l.l17.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

Akezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytijtsiik cissze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsál ir1 szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk aZ esetlegesen kisz r dott
irto szer fe 1 takarítás ár l .

Az eredeti cé|jára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.
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18. Címkefelirat:

Detia rágcsál irt pép

Hat anyagaz 0,005Yo bromadiolon

Gyártja: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A., Nona Strada' 57;35129 Padova, olaszország

Forgalm azzai Novochem Kereskedelmi és Szolg áLtat Kft., orczy itt 6., H- l 089 Budapest,
Magyarország

oTH engedéIyszám: HU -201 3-MA- 1 4-00030-0000

valamint azEngedélyezési lap alábbi pontjai' a felhasznál ,i ktir fiiggvényében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági
e gyszer használato s, muanyag
egérirt dobozt tartalma z kiszere lé s

6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1 .rI4.,
15., 16., 17.1.

Foglalkozásszeru ES 10 kg t ltotomegtí kiszerelések5
6., 8. vagy 9., 10., 11.r13.2.114.,
15., 16., 17.2.

Továbbá a mtianyag egérirt dobozon és a 20 grammos pépet tartalmaz filterpapír tasakokon
felttintetendo az alábbi szoveg:

Detia rágcsál irtrí pép
Hat anyaga: 0,00 50Á bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin

19. oEK szakvélemény számaz 77l1l45l2013. DDo.

Budapes t, 201 3. j rniu , ,l! .?;'
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foosztá|yvezeto
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