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Iktat szám : KEF -7 624-l l20l5
E'loiratszám: KEF- I 6409 l 20 13

Tárgy: Kolcsonos elismerési engedély idobeli hatáIyának
m dosítása

Ügyintézo: Német Balázs
Telefon: (I)476-110012960
Mel1éklet: -

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktat számra hivatkozni
.szíveskedjék'

HATÁR oZAT*l

AzOrszágos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ift2-6.) a Detia Freyberg GmbH
(Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11' D-695l4 Laudenbach' Németország) kérelmére indult kolcsonos
elismerési eljárásban kiadott' 2013. december 19 . napján kelt, KEF_16 409-9/2013 számu
határozatát a határozat tobbi részének változatlanul hagyása mellett aZ alábbiak szerint
hivatalb l

m dosítja:

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

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

2.) Ahatározat l. szamir melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

dél dataienge auatal:
Eneedélv száma HU -201 3-MA- 14-00067-0000
oTH iktat szám KEF- 16409-912013
En gedélv le.i áratának id ponti a 2020.08. 3 1

Els engedély száma l iktat száma l
kiállít ia DE-20 I 2 - A-1 4- 00006/ Néme tor szág

Termék neve az els engedélven Getreidemi schkoder D ifenacoum

A KE F_ l 6409 -9 l 20 13 számu határ ozat e gyeb ekb en v áltozatl an.

Határozatom ellen a kézhezvéte|to| 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 Egészségtigyi Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalhoz ( 1 05 1 Budapest,
Zrinyi u. 3.) kell címezni, de az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyrijtani.

INDoKoLÁS

A Detia Freyberg GmbH (továbbiakban kérelrnezo) 2013. augusztus l5-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte a Németország Kompetens Hat sága által 2012. március 29-én
DE-20L2-A-14-00006 engedélyszámon, 5.0-710 05114.00007 tigyiratszámon kiadott, a kérelmezo
Getreidemischkiider Difenacoum nevtí biocid termékére vonatkoz forgalomba hozatali engedély
Magyaro r szágon torténo eli smeré sét.

A Hivatal ezt kovetoen KEF_16409-9|2013 szám határozatával HU-2013-MA-14-00067-0000
engedélyezési számon a forgalomba hozatalt engedélyt elismerte, és a kérelm ezo részére a termék

Círn: 1097 t3udapest, Albert I'lÓrián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Í3udapes{, P{. s39.

li:le,fon: +36 1 176 flA} - E-n'tail: tisztifcsr:rvcts@oth.antsr.hu
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forgalomba hozata|át és felhaszn áLását Detia rágcsál irt SZer néven Magyarországon

engedélyezte.

A Kére1mezo 2014. január 28-án a biocid termékek forgalmazásárol és felhasznáIásár | sz l
528l2O1zlEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántaftása elnevezésŰr informácios rendszeren

keresztiil BC- J A003422-7 4 igyszám alatt benffitotta a Detia rágcsál irt szer

HIJ-2Ol3-MA-14-00067-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének

megrijítása iránti kérelmét.

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

bekezdése szerint:

,, Amennyiben ct nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l oZ engedély

megtijításár l annak lejá'rati ict pontja el tt nem hoznak határozatot, az átvev illetékes hat ság az

értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megtijítj a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagáIlamok kompetens hat s ágainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott

57. Kompetens Hat sági i.ilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the

renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2

- Fina), hogy a véralvadásgátl hat any agot tarta|maz biocid termékek forgalomba hozata|i

engedélyeinek idobeli hatáIyát egységesen 2O2O. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezen

indokok alapján az engedély id beli hatályának m dosítására hivatalbol eljárást indítottam.

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

forgalombahozatalának egyes szabáIyak,l szol 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)

bekezdése szerinti hatáskoromben, aZ Állami Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegészségtigyi szakigazgatási feladatok e|tátásár l' valamint a gyogyszerészeti á7lamigazgatási

SZerV kije|olésérol sz lr 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. s (4) bekezdése szerinti országos

il letékess éggel e|j árv a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetosé géro| a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabáIyair |
sz l 2OO4. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint aZ E'gészségtigyi

Engedé|yezési 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 1 1991. évi XI. tcirvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

A fellebbezési illeték rnértékérol az illetékekrol sz l 1'990. évi XCIII. tcirvény 29.s (2) bekezdése

rendelkezik.

Budapes t, 2O1 5. március ,$.? ..''

mb.
Dr. Paller Judit
országos tisztifoorvoS
ében kiadmányozza

t "--\---

Kovács Márta
foosztáIyvezeto

Kapják:
1. Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 1 7,D-69514 Laudenbach, Németország
2. Országos Kornyezetvédelrni és Tennészetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Bp. Mészáros u. 58/a.

3. Országos Epidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián ift2-6.
4. országos KémiaiBiztonsági Intézet, 1097 Budapest' Nagyváradtér 2,

5. országos KornyezetegészségugyIntézet, 1091 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
6. Irattár
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A KEF-(6409-9/20I3. sz m hat rozat ]. sz m melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tag llamban kíadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcs n selismeréséhez

A termék neve: Detia rágcsál irt szer

Az en adatai:
Engedély száma HU -201 3 -MA- I 4-00067-0000
oTH iktat szám KEF- 16409-912013
En gedély |eiáratátnak id ponti a 2015. 03. 31.
Els engedély száma / iktattíszáma l
kiállít ia DE -20 12 - A-1 4 - 0 0 0 0 6/ Néme tor szág

Termék neve az e|s engedélyen Getreidemi schkcider Difenacoum

Az en Irul;r. aidonos a:datai:
Cégnév Detia Freyberg GmbH
Cím Dr. _ Werner_Freyberg- S tr. I l, 69 5 l 4 Laudenbach, Németo r szág
Telefon + 49 6201-708-0
E-mail zulassunq@detia-de sesch. de

árt aoatar:
Céqnév Detia Freyberg GmbH
Cím Dr. -Werner_Freyberg_ Str. l |, 69 5 l 4 Laudenbach, Németo rszág

A termék á|ta|ános iellemz iz
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szet

FelhasznáIási terÍilet
házi egér (Mus musculus) és
v ándo rp atkány (R a t t u s n o rv e g i czs ) e l p u sztításár a

Formuláci iellege fe lhaszn á|ásra kész ráec s ál irt derc é s c salétek
A rágcsál irt szer keseru anyagot (denat nium_beruoát) tartalmaz, amely segít megelozni a
készitmény véletlen emberi fo gya sztását.

A termék cisszetétele bizdrmas adat. A teljes sszetételt a KEF_ 16409-912013 számuhatározat2.
számrÍ melléklete tartalm azza.

Cím: '1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. (vok Cyáli t 2-6.) _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Télefon +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@rth,antsz.hu

3.

tai4.

5.

6. A termék tisszetétele:

Hat anyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ

difenakum 259-978-4 56073-07 -5 0,005
tisztasága min. 96%

I



7.

8. Forgalm azá'si kateg ria: III. forgalmazási kateg riáj , szabadforgalmir irt szer

9. Egvéb felhasználási el írások

10. Csomagolássomago

Felhasznál ,i kiir Kiszerelés
egvsége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés tiimeee

FoglalkozásszeríÍ
(omlesztett)

o mtianya ggal' bélelt
r.apírzacsk ban

100, 200,400, 500 gramm
lkg

.miianyaggal bélelt,
hajtogatott
kartondobozban

500 gramm

omuanyag vcidorben
0,5; 0,7 5; I,5; 2,5; 3,5; 5; 7

és 10 ke

omtíanya ggal bélelt
papírzsákban

14 és 25 kg
(csak max. 10 kg-os
alcsomaeolásban)

1 1. Használati utasítás:
.A készítményt olyan helyeken a|ka|mazzuk, ahol rágcsáI k el fordulása észlelhet .
.A nyomok vagy láthat károkozások alapjánbecstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a
rágcsá| k, majd akezelést ennek ismeretében végezzuk.

.Az irtás megkezdése el tt mérlegeljtik, hogy az adott tenileten a csalétek hat anyaga (difenakum)
elleni r ezisztencia v eszélye fennáll_ e.

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

.A rágcsál irt szert aZ eÍre a célra szolgáI szerelvényben helyezzik az egerek és patkányok által
látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezettbuv helytik kozelébe.

A Detia rágcsál irt szer alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

- etet helyenként 20-50 gramm csalétek.

- etetohelyenként maximum 200 gramm csalétek.

- A rágcsál' irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a 3812003. (VII. 7 .) ESzCSM-FVM-
KvVM egyi.ittes rendelet 8. számri mellékletének megfelel en_ feltun jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell trintetni: arágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaz
nevét, címét és telefonszámát.
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A termék osztálvozása és cÍmkézése a I999I45|EK iránvelv szerint:
osztáivozás Nem ieloléskciteles, EU_veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

52 Gyermekek kezébe nem kertilhet
S13 Élelmiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand
s20/2I A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad
s24 A bonel val érintkezés kertilend
54 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edényt/csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

elnasznalasr elol
Felhasznál i k r foglalko zásszeru felhaszn ál k
Felhasználás
helye

ozárt térben és az éptiletek kornyékén:
o a Szlb&dban : patkányirtásra
. hulladéklerak kban: patkányirtásra

egér- és patkányirtásra



.Gondoskodjunk az etetóállomások stabil rőgzítéséról.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utrína hetente egyszer ellenőrizzíik és az elfogyasztott
csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki. Az ellenőrzést eá követően
hetente ismételjiik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesítsi.ink több etetőhelyet 
' 
az egyes

etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik'
.Amennyiben a csalétkek érintetleniil maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak ,helyezzik
át az irtószert máshova.

.A véralvadrfugátló hatóanyag késleltetett haüísa miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás utárr 4-
8 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a Íágcsálók aktivitrísa indokolja.

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívrínatos integrált kártevőirtási rendszer (IPIVí/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.

. A készítmény alka|mazásával, az esetek többsé gében, 2-6 hét alatt telj es rágcsálómentesség érhető
el' Amennyiben a rágcsálók ártalma eá követóen is tapasztalbatő, ajelenség okát fel kell deríteni
és a sziikséges intézkedéseket meg kell tenrri.

.A kezelés utrín az etetőállomrísokat gyiíjtsÍik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk
fe1.

12. Figielmeztetés:
Kizrírólag rágcsrílóirtrísra és csak a haszniílati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet álatok elpusztításána hasznrílni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni' hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
céIszervezet á|latok ne férhessenek hozzá. Akészítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A
kutya' macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérg eződhet, ha a
rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egeret, patkányt elfogyasztja'
Az irtószer kihelyezésekor illetve átöntésekor használjon megfeleló védőkesztyiít illetve (egyszer
használatos, min. MSZ ENl49 FFP2, vagy ezzel egyenértékll) légzésvédót. Munka közben tilos
errni, irrni vagy dohrírryozni! Kihelyezés utárr meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
BeszeffIyezett, romlott rágcsáóirtó szert ne használjon fel.
Élekniszertől és takarmrínytól elkülönítve, gyennek és nem célszervezet állatok által hozzá nem
férhető, széraz, hűvös helyen' eredeti csomagolásban trírolandó.
Ne juttassa a készitnényt élővizbe.
Biáonsági adatlap foglalkozásszerű felhasznáók kéresére rendelkezésre áil.

13. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dob ozát, cimké1étvagy
biztonsági adat|apját.

.Hánytatás csak az orvos kifejezett utasításríra történhet.

.A szájiireget öblítse ki vizzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
.Vegye le a szenrtyezeIt rtlhát és a további haszruílat előtt mossa ki.
.A bőrt bő szappanos vizzel mossa le'
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet taÍtsa nyitva és néhíny percen kercsztul bő vizzel, óvatosan öblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és fol1.tassa a szem további öblítését.
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.P anaszj e l entke zé s ekor fordulj on szakorvo shoz.

Útmuta tás az orvosnak:
Akészítmény véralvadásgátl hat anyagot, difenakumot tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
koveto en c scikkenh et a v étalvadási képes sé g é s be l s v érzés j elentke zhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kcizott akár t bb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|lemzo tiineteket (pl. orwérzés,
inyvérzés, vérkopés, véres vizel'et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésií vagy t bb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozici t kcivet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, amérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

L4.Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l védett, szátaz, hrivcis, j l szellozo helyen tárolva, a gyártást l
számítva2 évig használhat fel. (A gyáÍtás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

15. Hulladékkezelés:
A kozegészségÍigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése 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 tcirtén
megsemmisítésérol a98l200l. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kcitelesek gondoskodni.
A kezelés után az etetohelyeket sziintessiik meg. Gffitsrik ssze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsá| 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 átvev helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

16. Címkefelirat:

Detia rágcsál irt szer

Hat anyagaz 0,0050Á difenakum

Gyártja: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 1 1.,

695 14 Laudenbach, Németország

oTH engedélyszám: HU -201 3-MA-1 4-00067-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj aiz 6.17.r8.r9.r|1.rl2.r13.r|4,r|5.

17. oEK szakvélemény számaz 77l1ll52l2013. DDo.

Budapest, 201 3. december,,,l 5"
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztif orvos
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