
A biocid termék jellemz inek osszefoglaloja



1 . Adminisztratív informáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelminév
EgyesÜlt Királyság Eífect Rodent Pasta Bait
Magyarország Efíect Rodent rágcsál irt pép

1.2' Engedélyes
Engedélyszám Hu-0001489_oooo

Az engedélyezés dátuma 20í3_o8-3o

Az engedély léjáratának dátuma 2020-08-31

Az engedélyes neve és címe 
i,u,I "Jl;:"J'9; !' ., .'.uo Vrhnika

1.3. A termék gyárt ja/gyárt i

A gyáí neve Unichem d.o.o

A gyáÉ címe sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénla
Gyártási helyek Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénla

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Pelcar lnternational Limited

A gyárt cime Unil í3, Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton, Hampshire EgyesÜlt Királyság
Gyártásí he|yek Unit 13' Newman Lane lnduslrial Estate GU34 2QR Alton, Hampshire Egyes lt Királyság

2. A termék sszetétele és a formulácio típusa
2'1. A termék min ségi és mennyiségi<isszetétele
BAs szám EK-siám cAs_szám Kiizhasználat név lUPAG_név Funkci Tartalom (%)26 259-978-4 56073-07-5 Difenacoum Hatoanyag O.OO5' 223-095-2 3734_33-6 denat nium-benzoát Denatonium benzoate keserrj iza-nyag o.oo1RB _ csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok
3.1. osztályozás
No classiÍication

3.2. Címkézés
PiktogÍamok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok
Nem meghatározott

Óvintézkedésre vonatkoz Gyermekekl l glzárva tartand .mondatok A termék használala ktjzben tilos enni, inni Vagy dohányozni.

LENYELES esetÉru: 
Véd kesztyti használata k telez .

Azonnal forduljon ToXlKoLlGIAl KÖzPoNTHoz
Tárolás: élelmiszeft l, italt l és takarmányt l távot taftand .



4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Tasakolt pép, 100-750 g kozotti tciltcítomeggel, lakossági felhasznál knak

Terméktipus 14 terméktÍpus - Rágcsál irto szerek (Kártev el|eni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett íelhasználás A készítményt zárt térben és az épiJletek ktjrnyékén' olyan helyeken a|kalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elcifordulása észlelhetcí
pontos leirása, amennyiben
indokolt

Felhasználási teri.ilet Beltéri

zárt térben és ép letek kornyékén, egér- és patkányirtásra

Lakossági (nem foglalkozásszertj)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér fiatal és ivarérett egyedek
Rattus ratlus házi patkány fiata| és feln<jtt egyedek
Rattus norvegicus vándor patkány Íiatal és ivarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalétek alkalmazása

Leírás
o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek va9y patkányok elciforduláse észlelhet<j
o A rágcsáI k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek' lyukak' vonulási utak, iirÜlék stb ) Vagy a rágásuk okozta károkb l k vetkeztethetÜnk A nyomok vagy
láthato károkozások alapján becstiljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk
. A csalétek kihelyezése elott lehet<íség szerint minden más táp|álékforrásl lávolítsunk el
. A rágcsál irt pépet tartalmaz tasakokat a dobozban elhelyezett kesztytjvel fogjuk meg
. A rágcsáloirto pépet tartalmaz tasakok papíÍborítását ne nyissuk felI
. Els sorban a fa|ak mentén, a szekrények alatt' a bÚtorok m<ig<itt alakítsunk ki un etetohelyeket' amelyekb l a rágcsálok elhullásukhoz elegend mennyiségÍi
irtoszert tudnak fogyasztani
o Lehetcjség szerint használjunk olyan m anyag rágcsál eteto állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek' va|amint a házi- és haszonállatok ne férhessenek
hozzá a csalétekhez
o Ennek hiányában a tasakokat rakjuk papír vagy m anyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezzÜk ki' végÜl borítsunk rá.juk egy-egy tet cserepet vagy más
alkalmas fed lapot, tjgy, hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessák' de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá A
tasakokat drot segítségéVel rogzíthetjt)k is' hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el

D zis:
Hígítás: 100%

A kezelés száma
és id zítése: eqerek irtásakor:

kismértékt'j árta|omnál: 5 méterenként 1_2 tasak (15 grammos egyedi tasakok esetén) / 1_3 tasak (1O grammos egyedi tasakok esetén),
nagymértékti ártalomnál:2 méterenként 1_2 tasek (15 grammos egyedi tasakok esetén) / 1_3 tasak (10 grammos egyedi tasakok esetén)

patkánVok irtásakor:
kismértékLj árta|omnál: 10 méterenként 12 tasak (15 grammos egyedi lesakok esetén) /'l8 tasak ('lo grammos egyedi tasakok esetén),
nagymértékti ártalomnál: 5 mélerenként 12 tasak ('l5 gremmos egyedi tásakok esétén) / 18 tasak ('lo grammos egyedi tasakok esetán)

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Tipus Anyag
10-15grammosegyedilegtasakoltpép mÍianyagtasak'kartondobozban 1oo'120,125,140,15o'16o'2oo,24o,25o,2Bo,32o'360 4oo,44o,48o,50o'520és750g
10_1 5 grammos egyedileg tasakolt pép mrianyag vodcirben 5oo és 750 gremm
10-'15 grammos egyedileg tasakolt pép kartondobozban 5oo és 75o gramm
1 0_1 5 grammos egyedi|eg tasakolt pép m anyag zacskoban 5O0 és 750 gramm

Leirás
Biztonsági
jellemz k

4.1 .1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

ellen rzést ezt kovet en hetenle ismételjÜk meg
o Ha a kihelyezett csalétek fo|yamatosan elíogy' akkor létesítsÜnk t bb etet helyet, az egyes etetcihelyeken kihelyezett csalétek mennyisé9ét Viszont ne novel'iÜk
o Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzilk át az irtoszert máshova
o A rágcsá| k már egy éjszaka alatt e|íogyaszthatják a csalétekbcíl a halálos mennyiséget.
A véralvadásgátl hat anyag késle|tetett hatása miatt a rágcsál k elpusztuíása a íogyasztás után 4-'lo nappal várhat
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azI a rágcsál k aktivitása indokoljaI
o A kezelés - a rágcsálok elszaporodásának mértékétol í gg en - 2_3 hetet Vehet igénybe

4.1 .2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<jkkent intézkedések

4.1.3. A felhasználás során Valoszín11síthet kcizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtásí el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintr

4.1'4. A felhasználást l fÍ.igg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A k zegészségÜgyi Veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, az ellen rzésekkeI párhuzamosan el kell táVolíteni a kezetés során elpusztult rágcsálokat

zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktárol edénybe keIl helyezni; további kezelése kommunális hulladékként t áénik.

4.1.5. A felhasználást l fÍigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2.1-4 darab mLÍanyag egéretet dobozt tartalmaz kiszerelések, Iakosságifelhasznál knak

Felhasznál i kijr

Célszervezetek

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhaszná lási teriilet

Felhasznál i k r

célszervezéték

Az alkalmazás m dja(i)

'l4 terméktíPUs _ RágcsáI irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt térben és az épLiletek kÖrnyékén' olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek elofordulása észlelhet

Beltéri

Zárt térben és épÜ|etek kornyékén egérirtásra

La kossági (nem foglaIkozásszertj)

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íjatal és iverérett egyedek



M dszer csalétekdobozokban

Leírás
o A készÍtményl olyan he|yeken alkalmazzuk, ahol egerek elofordulása észlelhetcj

o A rágcsál k jelenlétére iellegzetes nyomaikb l (fészkek' lyukak' vonulási utak'ÜrÜlék stb ) Vagy a rágásUk okozta károkbol kovetkeztethetÜnk A nyomok vagy
láthat károkozások alapján becsÜljLik meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd a keze|ést ennek ismeretében VégezzÜk

o A csalélek kihelyezése elott lehet<iség szerint minden más táplálékforrást távolÍtsunk eI

o Az etet dobozon láthat ábra szerint nyomjuk be a perforált lészeket a doboz oldalain Az egéretet doboz tetejét és a tasakok papírborítását ne nyissuk fel!

o Az egéreteto dobozokat a megfigyelt rágcsál aklivitás kozvetlen kozelében, elsosorban a fa|ak mentén' a szekrények alatt és a butorok mogÖtt helyezz k el

Dozis:

Hígítás: 10o%

A kezelés száma
és idozitése: eoerek irtásakor:

kismértékLj ártalomnál: 5 méterenként'l egéretet doboz,
nagymérték ártalomnál: 2 méterenként 1 egéretet doboz

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

Típus Anyag Méret
1-4 darab 10 9arammos' illetve 1_2 darab í5 9rammos tasak 1-4 darab mLÍanyag egéretet doboz' karton dobozban 10-160 gramm

Leirás
Biztonsá gi
jellemz k

4.2.'l . F elh aszn á lá s ra vonatkoz s pec if i ku s e l írás ok

ellen zést ezt kc!vel<jen hetente ismélel'|i.jk meg
. Ha a kihelyezet1 csalétek íolyamatosan elíogy, akkor létesíts nk t bb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett cselétek mennyisé9ét viszont ne noveljLik
o Amennyiben a csa|étkek érintetlen l maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova
o A rágcsálok már egy éjszaka alatt elfogyaszthat]ák a csalétekb l a halálos mennyiséget
A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4_10 nappal várhat
r A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja!
o A kezelés - a rágcsálok elszaporodásának mértékét l fiigg en - 2_3 hetet Vehet igénybe.

4.2.2'Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

4.2'3. A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintr

4'2'4' A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

A kcizegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megeltízése érdekében, az ellen 12ésekkel párhuzamosan el kell táVolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat

zacskoban lev tetemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torlénik

4.2.5. A Íelhasználást l fÜgg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.3. Tasakolt pép, í 0 g - 25 kg kozotti tcilt tomeggel, foglalkozásszertÍ felhasznál knak

Terméktípus 'l4 terméktipus - RágcsáIoirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

pontos leírása, amennyiben csatornarendszerben patkányok irtására is haszná|hato
indokolt

Felhasználási ter let Beltéri ' Egyéb

zárt térben és az épijletek kornyékén: egér_ és patkányirtásra, csatornarendszerben: patkányirtásra

Felhasznál i k r FoglalkozásszerLi fe|használo

célszervezetek Tudományos név Triviális néV Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér íiatal és ivarérett egyedek
Rattus rattus házi patkány íiatal és ivarérett egyedek
Rettus norvegicus vándor patkány fiatal és ivarérett egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Csalétek alkalmazása

Leírás
o A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk' ehol egeíek Vagy patkányok elcjfordu|ása észlelhet
o A nyomok Vagy láthat károkozások alapján becs lj k meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd a kezelésl ennek ismerelében VégezzÍik'
o A rágcsál irto pépet tartalmaz tasakokat azerre a célra szolgálo szerelvényben helyezzljk az egerek és Patkányok á|tal látogatott helyekre, azok vonulási Út'1aira

iIletve feltételezett btiv helyÜk kozelébe
. A csatornahál zat lisztítoaknáiban végzett patkányirtáskor léclábakon áll csalornaládát kell használni
. A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el
o A rágcsáloirto Pépet tartalmazo tasakok pepíÍborítását ne nyissuk íel!

D zis:

Hígitás: 100o/o

A kezelás száma
és idozítése: eqerek irtásakor:

kismártékti ártalomnál: 5 méterenként 1_2 tasak ('Í5 grammos egyedi tasakok esetén) / í-3 tasak (10 grammos egyedi tasakok esetén)
nagymértékLi ártalomnál: 2 méterenként 1-2 lasak (15 grammos egyedi tasakok esetén) / 1-3 tasak ('l0 grammos egyedi tasakok esetén)

patkánVok irtásakor:
kismértékri ártalomnál: 'l0 méterenként í2 lasak (15 grammos egyedi tasakok esetén) / 18 tasak (10 grammos egyedi tasakok esetén)'
nagymértékLi ártalomnál: 5 méterenként'l2 tasak (15 grammos egyedi tasakok esetén) / í8 tasak ('l0 grammos egyedi tasakok esetén)

csomagolási méretek és
csomagol anyagok



Tipus Anyag Méret
10-15 grammos egyedileg tasko|t Pép mtianyag tasak, karton dobozban í00' 120' 125,140,150, 160, 200,240,250,280,320' 360' 400' 440' 480' 500, 520 és 750 gramm
10-15 grammos egyedileg taskollpép m anyag vÖdorben 0'5; 0'75; 1;2;2,5',3; 5; 6; 7'5; 8; 10; 15 és 20 kg
10-15 grammos egyedileg taskolt pép karton bobozban 0'5l 0,75; 1;2:2,5;3;5;6;7'5, E; 10; 15 és 20 k9
10-15 grammos egyedileg taskolt pép mtianyag zsákban 0'5; 0'75; 1''2;2,5:3: 5; 6; 7'5; 81 10; 15 ás 20 kg
10_15 grammos egyedileg taskoltpép nátronpapírzsákban 10 és 25 kg

Leírás
Biztonsági
jellemz k

4.3.'l . Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

és azokon fel kell tlintetni: a rágcsál irto szer nevét' hat anyagát' ellenszeíét, va|amint az alkalmazo nevét, cÍmét és telefonszámát

ellenozést ezt kÖVet en helente ismételjÜk meg
o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiJnk tobb etetcihelyet' az egyes etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne n veljÜk
o Amennyiben a csalétkek érintelleni'iI maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova
. A rágcsálok máregy éjszaka alattelíogyaszthatják a csalétekb<íl a halálos mennyiséget
A véralvadásgátl hatoanyag késlolletelt hatása miatl a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várhat
o A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsál k aktivitása indokol'|a!
o A kezelés - a rágcsál k elszaporodásának mértékét l íÜgg en - 2_3 hetet Vehet igénybe

4.3.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4.3.3. A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintr

4.3.4. A felhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni

4.3.5. A felhasználást l ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.4.14 míÍanyag egéretet dobozt tartalmaz kiszerelések, foglalkozásszeríÍ felhasználoknak

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

A2 engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén' olyan helyeken a|kalmazzuk' ahol egerek el fordulása észlelheto
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet Beltéri

záflléften és ép letek kornyékén e9érirtásra

Felhasználoi kijr Foglalkozásszer felhasznál

célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejlodési szakasz
Mus musculus házi egér fiatal és ivarérelt példányok

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer csalétekdobozokban

Leírás
. A készílményl olyan helyeken alkalmazza, ahol egerek el fordulását észleli
r A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsÜljLik meg' milyen mérlékben szaporodtak el a rágcsá|ok, majd a keze|ést ennek ismeretében végezzÜk
o A csalétek kihelyezése elott lehet ség szerinl minden más táplálékíorrást táVolítsunk el
o Az etetcjdobozon láthat ábra szerint nyomjuk be e perforált részeket a doboz oldalaan Az egéretet doboz tete.jét és a tasakok papírborítását ne nyissuk íel!
o Az egéretet dobozokat a megt]gyelt rágcsáloaktivitás kÖzvetlen kozelében' els<jsorban a falak mentén, a szekrények a|att és a butorok mogott helyezztik el

D zis:

Hígítás: 1o0%o

A kezelés száma
és id zítése: eqerek irtásakor:

2_5 méterenként 'l db egéretet<í doboz

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Tipus Anyag Méret
1-4 daÍab 10 garammos' illetve 1_2 darab 15 grammos tasak 1-4 darab egéreteto doboz, karton dobozban 10_'l6O gramm

Leirás
Biztonsági
jellemz k

4.4'1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

és azokon íel ke|l ti'jntetni: a rágcsál irto szer nevét' hatoanyagát, ellenszerét, Valaminl azalkalmaz nevét, címét és telefonszámát

ellenozést ezt koVet en hetente ismételjÜk meg
. Ha a kihelyezett csálétek folyamatosen elfogy' akkor létesítsÜnk lobb etetÖhetyet' az egyes etet helyeken klhelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne noveljÜk
. Amennyiben a csalétkek érintetlen l maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irtoszert máshova
o A rágcsál k már egy éjszaka alatt elfogyaszthatják a csalétekb l a halálos mennyiséget
A véralvadásgátlo hatoanyag késIeltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-10 nappal várhato
o A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azl a rágcsál k aktívitása indokolja!
. A kezelés - a rágcsálok elszaporodásának mértékétcil í ggoen - 2_3 hetet vehet igénybe

4.4.2' Felhasználásra vonatkoz speciíikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4.4.3. A felhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-nyrljtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz vintt

4.4.4. A felhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodn i

4.4'5, A felhasználást l Í gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett



s. ÁItalános hasznátati utasítás

5'í. Használati utasítások

5.2. Kockázatcsokkent intézkedések
Kizár lag rágcsáloirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek' házi- és haszonállatok, valamint madarak nem férhetnek hozzá
Az irt szer kihelyezésekor használjon véd kesztytji.
Munka k zben tilos enni, inni vagy dohányozni!
A rágcsál irl szer kihelyezése után meleg' szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsáloirto szert ne használjon fel.
Elelmiszert léstakarmányt l elk l nítve,gyermekéshaszonállatállalhozzánemíérhet ,száraz'híjv shelyentároland

megbelegedett palkányt, egerel elfogyasztja
Ne.juttassa a készítményl élovízbe

5.3. Várhat kozvetlen vagy kozvetett hatások részletes leírása, az eIs segélyny jtási el írások és a kcirnyezetvédelmi vi

Esetleges mérgezés Vagy annak gyan ja esetén azonnal oÍvoshoz kell fordulni és a címkét az oÍvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
o Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját
o Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet

'o A száj reget oblítse ki vízzel.
o Eszméletlen személynek semmil ne adjon szájon át.

B rrejutáskor:
. Vegye le a szennyezelt ruhát és a további használat el tt mossa ki.
o A b rl bo szaPPanos Vízzel mossa le
o Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz

Szembe jutás esetén:
o A szemet tartsa nyitva és í5_20 percen keresztÚl b vizzel, vatosan oblítse ki.
o Ha a szemben kontaktlencse van, 5 perc blítés után vegye ki és folytassa a szem további blítését
o Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.

Utmutatás az orvosnak:

A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése k zott akár tobb nap is eltelhet.

Ellenszere: Kí_vitamin (A kezelés hatásosságát laboral riumi m dszerrel ellen rizni szÜkséges )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

kisz r dotl irt szer feltakarításár l

A2 eredeti céljára fel nem használhat ' hulladékká Vált irt szerl veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék álvev helyre - pl hulladékudvar - kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolásifeltételek mellett

6. Egyéb informáci k
címkefelirat:

Effect Rodent rágcsál irt pép
Hatoanyaga: 0,005o/o difenakum
Engedélyes/Gyárt : Unichem d'o.o , Sl_1360 Vrhnika' sinja Gorice 2' Szlovén Ktiztársaság
oTH engedélysz ám HU-2o12-MA-1 4-00052-0000

valamint, az sPc alábbi pontjai, a felhasznál i kcirés a csomagolás jellege f ggvényében:

Lakossáoi íelhasznál i kiir:

100 9 és 750 g k zotti kiszerelések: 3' 4''l.' 5 1.' 5.2' 5.3, 5 4. és 5 5. pont
'l-4 db mtianyag egéretet dobozt tartalmaz kiszerelések: 3, 4 2. 5 1 ,5 2, 5 3, 5 4, 5 5. pont

Foolalkozásszer felhasznál i kair:

100 g és 25 kg koz<itti kiszerelések: 3' 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4' 5 5 pont
'|_4dbm anyagegéretet dobozttartalmaz kiszerelések:3'44.'5.1.'52'53.,5.4,5.5.pont

A m anyag egéretet dobozokon feltt'intetend az alábbi sz veg:
Effect Rodent rágcsál irt pép
Hat anyaga: 0'005% diíenakum
Ellenszere: Kí _vitamin

Gyártja: Unichem d o o, Szlovén K zlársaság

oTH engedélysz ám: HU-2o 12-MA-'l 4-00052-0000

A 1 0, illelve 15 grammos filterpapír lasakokon felt ntetendo:
Effect Rodent rágcsál irt Pép
Hat anyaga: 0'005% diíenakum
Ellenszere: K1 -vitamin


