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HATÁRDZAT

Azországos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ift2-6.) a Frunol Delicia GmbH
(Hansastrasse 74b, 59425,lJnna, Németország) megbizásáb l a GAB Consulting GmbH (Hinter
den Hofon 24,21769 Lamstedt, Németország) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban
kiadott, 2013. szeptember 26. napján kelt, KEF_14360-7l20l3 számíhatározatát - ahatározat tobbi
részének változatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

m dosítja:

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

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

2.) Ahatározat 7. számu melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adataÍ:

Eneedélv száma HU -201 3-MA- I 4-0005 I -0000

Eneedélv lejáratának id pontia 2020.08.31.
Els eneedélv száma / kÍátlít ia DE-20l2- A-1 4-00002 / Ném etország
Termék neve az e|s engedélyen frunaxt DS Rattenriegel

A KE F- 1 43 60 -7 l 2013 számí határ ozat e gyeb ekb en v áItozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételto| számított 15 napon beltil benyirjtand , indokolással ellátott

fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.

A fellebbezést aZ Egészségtigyr Engedél yezési és Kozigazgatási Hivatalhoz ( 1 05 1 Budapest,

Zrínyiu. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell beny jtani.

INDoKoLÁS

A GAB ConsultÍng GmbH a Frunol Delicia GmbH felhatalmazása a|apján 2012. jrilius 23-án

kezdeményezte a Németországban 2OI2. március 28-an DE'-20l2-A-l4-00002 engedélyszámon

kiadott frunax@ DS Rattenriegel nevtí biocid termékre vonatko z forgalomba hozata|i engedély

Magyaro r szágon torténo eli smeré sét.

A Hivatal ezt kovet en 14360-7 l20t3 számu határozatával IIU-2013-MA-14-00051-0000
engedély ezési számon a forgalomba hozatali engedélyt elismerte' és a kérelm ezo részére a termék

forgalomba hozatalát és felhaszn álását frunax Ds rágcsál irt blokk néven Magyarországon

engedélyezte.

Cím: 1097 t}udapest, Albert Fl rián t' 2-6. * Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telef'on: +36 1 476 11Oo * E-maiÍ: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



A Kérelmezo 2013. okt ber 10-én a biocid tennékek forgalmazásár | és felhasznáIásár l sz l
528l20l2lBu rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántar1ása elnevezésti informáci s rendszeren

keresztiil BC-CHO0 1142-6l ugyszám alatt benyrijtotta a frunax Ds rágcsál irt blokk
HU-2013-MA-14-00051-0000 engedélyezési számon kiadott forgalornba hozatali engedélyének
meg jítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásár, l és felhasználásár l sz l 528l2012lEU rendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,, Amennyiben 0 nemzeti engedély birtokosa ltal nem befolyasolhat okokb l aZ engedély
megí1jítasárol annak lejárati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az átvev illetékes hat sag az
értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartantban megtijítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances ancl biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgát\o hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozata|i
engedélyeinek idobeli hatályát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbitják. Ezen
indokok alapján az engedély idobeli hatályának modosítására hivatalbol eljárást indítottam.

Dontésemet a Rendelet 3 1 . cikk (7) bekezdése a|apján, a biocid termékek enged éIyezésének és

forgalomba hozatalának egyes szabáIyair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)

bekezdése szerinti hatáskoromben, aZ Állami Népegés zségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegészségigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
szeÍv kijelolésérol sz \ 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
il l etékességgel elj áw a hoztam meg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yair l
sz Io 2004. évi CXL torvény 98. s (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalr l sz l 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2lA $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz I I99I. évi XI. torvény 14lB. s (2) bekezdése írja elo.

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz lo 1990. évi XCIII. torvény 29.s (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapes t,2015. március ,f í..''
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza

\^-\-

Kovács ÜIárta
foosztáIyvezeto

Kapiák:
l. Frunol Delicia GmbH. Hansastrasse 74b,59425, Unna, T.{émetország
2. GAB Consulting GmbH. Hinter den Hofen 24 21169 Lamsedt, Németország
3. országos Kcirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Bp. Mészáros u. 5B/a.

4. országos Epidemiol giai Kcizpont,7097 Budapest, Albert Fl rián tfi2-6.
5. országos Kémiai BiztonságiIntézet, 109J Budapest, Nagyváradtér 2.

6. országos KornyezetegészségigyíIntézet, 1097 Budapest' Albert Fl rián t2-6.
7. Irattár
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Álmnat NÉprcÉszsÉcÜcyt És TISZTloRVoSl SZoLCÁLAT
országcs TÍsztif orvosi Hivata|

A KEF-14360-7/20I3. sz m határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tag llambun kiadott forgulomba hozutali engedéIyének

k lcs n selismeréséhez

1. A termék neve: frunax DS rágcsálríirt blokk

4. A evárt adatai:
Céenév frunol Delicia GmbH
Cím Duebener Strasse I45, 04509 Delitzsch, Németország

Af

7. A termék sszetétele:

tai

2. Az en ély adatai:
Engedélv száma HU-201 3-MA- 14-0005 1-0000

E n eedélv leiár atátn ak id p onti a 2015.03.31
Els engedély száma / kiállít ja DE -2012-A-14-00002 / Németország
Termék neve az e|s engedélven frunax@ DS Rattenriegel

3. Az en élvtulaidonos adatai:
Cégnév frunol Delicia GmbH
Cím Hansastrasse 74b, 59425 Unna, Németország
Telefon +49(0)2303-2s3 600

E-mail christian .bieler @gab-consult. de

Kapcsolattart Dr. Christian Bieler

orgarmazo a(I:d'

Céenév frunol Delicia GmbH
Cím Hansastrasse 7 4b, I'Jnna, 59425 Németország
Telefon +49(0)2303-2s3 600
E-mail info @, fruno l -de 1i c ia. de

Kapcsol attarto ro 1 f. b art en@t- onl ine . de

6. A termék általános ie emzor:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet
házi egér (Mus musculus),
vándorpatkány (Rattus no rv e gi czs) elpus ztításár a

Formul áci iellege C -'fe lhaszn álásr a ké s z rá gc s á1 irt derc é s c sát [ k-_l

at nium -benzoát) tartalm az, amely segít mege\ozni a

készítmény véletlen emberi fo gyas ztását.

Hat anyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

difenakam 259-978-4 s6073-07 -s 0,005
PelGar International Ltd. (telephely:

Kolin, C seh Koztársaság)

tisztasága min. 96,00Á

Cí rcl:'tÜ|'}7 Er'rr/apest,

Iefeíon; +36

Cyáli tit 2-{l. - levelez si círn: 14}7 Buda;-lest, Pf. &:}9.

1 476 11u) - F-^maíl: tisztifaaru*as@oth.antsz.hu



. A termék osztálvozása és címkézése a lranvelv szennt:
Osztályozás Nem Ieloléskciteles, EU-veszélyiel nem szÍikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 1l2 Elzáwa és gyermekek számátahozzáférhetetlen helyen tároland .

s 13 Élelmis'ertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20121 A haszná|at kcizben enni, inni és dohányozni nem szabad
s 24 A b nel val érintkezés kertilendo.
S 46 Lenyelése esetén azonrtal orvoshoz kell fordulni, az edénytl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

A termék osszetétele bizalmas adat.

A teljes osszetételt a KEF-14360-712013 számuhatározat2. számri melléklete tartalmazza.

8. A termék osztálvozása és címkézése a l999l45lEK iránvelv szeri

9. Forgalm azási kateg ria: II. forgalmazási kateg riáj irt szer

10. Egvéb felhasználási el írások

11. Csomagolás

12. Használati utasítás :

A blokkot 0'6 _2l kg kiiziitti ti'lt tiimeggel tartalmaz kiszerelés kíils csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a

rágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében végezzuk.
. A rágcsál irt blokkokat az effe a célra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek és

patkányok á|tal látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett b v helytik
kcize1ébe.

. A csalétek kihelyezése elott lehet ség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

. A csatornahá| zat esovíznyeloiben és tisztít aknáiban, illetve udvari víz sszefoly k aknájában a
blokkot _ a rÓgzíto dr t segítségével - rigy helyezzuk el, hogy aZ ne érje el a víz szintjét' de
ugyanakkor a patkányok konnyen fogyaszthassanak bel le. A blokkok léclábakon áIl.

c satornaládákban is kihely ezhetok.

- l-2 méterenként 1-1 db 25 vagy 50 grammos blokk.

- 5-10 méterenként 200 gramm csalétek.
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e asznatasr elolras
Felhasznál i kiir foelalko zásszeru fe lhasznál k
Felhasználás
helye

ozárt térben, épt'iletek kornyékén és a szabadban: egér- és patkányirtásra
o a cSatornarendszerben: patkányirtásra

omago

Felhasználríi kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Foglalkozásszeríí

25 grammos
blokk

omríanyag vodorben
8kg

320 db blokk)

50 grammos,
egyedileg

tasakolt blokk

o mtianyaggal bélelt papirzsákban,
osszehaithat dobozba helyezve

600 gramm
(12 db blokk)

o mtianyaggal bélelt papírzsákban,
kaftondobozba helyezve

12,5 kg
(2s0 db blokk)

200 grammos,
egyedileg

tasakolt blokk

o mtíanyag gal bé le lt papírzsákban,
osszehaithat dobozba helyezve

600 gramm
(3 db blokk)

. mtianyaggal bélelt papírzsákban,
k artondo b o zb a h e I ye zv e

2I kg
(10s db blokk)



. A rágcsál irt szer kihelyezésére szo\gá|o szerelvényeket - a3812003. (V[. 7.)E1ZCSM_FVM_
KvVM egytittes rendelet 8. számri mellékletének megfeleloen - felttino jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell ti.intetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét' valamint aZ

a|ka\maz nevét' címét és telefonszétmát.

. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenorizziik és az elfogyasztott

csalétket p toljuk . Az eL\enorzést ezt kovetoen hetente ismételjtik meg.

. Ha a kihely ezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink tobb etetohelyet, az egyes

etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyisé gét viszont ne novelj tik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,

helyezziJk át az irt szert máshova.

. A véralvad ásgát1 hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsétl k elpusztulása a fogyasztás után

4-I0 nappal várhat .

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

. Ne haszná|juk a csalétket folyamatos irtáshoz.

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

L3. Figyelmeztetés:
Kizár |agrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonál|atok, madarak, valamint

más, nem céÍszerv ezet állatok nem ferhetnek hozzá. Az irt szer kihelyezésekor használjon

védokes ztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányoznl|. Kihelyezés után meleg, Szappanos

vízzel alaposan kezet kell mosni.

B e szenn y ezett, rom lott r ágcsál irt szert ne használj on fe l.

Élehiszertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet állatok á|tal hozzá nem

férhet , száraz, huvos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az em\osokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb

ragadozo és/vagy Jcigevo áIIaÍ mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpus ztltJt vagy legyengtilt

patkány't' e geret elfo gyas ztja.

Tilos a készítményt nem célszerv ezet áIlatok elpus ztítására haszná|ni. Ne juttassa a készítményt

éIovízbe.

14. Ets segélynyrÍjtás:
E,setleges mérge zés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az

orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa

b i ztons á gi adatlapj át.

meg a termék dobozát, címkéjét Vagy

. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.

. A szájireget 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:
. Ha a szemben kontaktlencse van' azttávo|ítsa el.

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

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
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Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, difenakumot tartalmaz. A rágcsál ir1 szer lenyelését
kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és belso vérzés jelentkezhet. A mérgezéslexpozíci és

a tiinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.

A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo tÍineteket (pl.orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés' véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésri vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés' akkor a mérgezett el|átásakor és az expozíci t koveto 48_72 ra elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell nrérni. Ha a protrombin id értéke ) 4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi modszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Ettarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fény.tol védett, száraz, huvcis helyen tároba, a gyártást l számítva
2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:
A kozegészségiigyi veszély és a másodlagos m&gezések megelozése érdekében, az ellenoruésekkel
párhuzamoSan gondoskodni kel1 a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
Íbglalkozásszeru felhasznál k aZ elhullott rágcsáI k tetemeinek veszélyes hulladékként tcirtén

megsemmisítésér l a 9812001. (u. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.
A kezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytíjtstik ssze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsál 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 átvevo helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17. Címkefelirat:

frunax DS rágcsál irtrí blokk

Hat anyaga: 0,0050Á difenakum
Gyártja: frunol Delicia GmbH, Duebener Strasse I45,04509 Delitzsch, Németország
Forgalmazzai frunol Delicia GmbH' Hansastrasse 74b, Unna, 59425, Németország

oTH engedélyszám: HU-20 1 3-MA- 1 4-0005 1 -0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj aiz 6.1 8., 9., l0.r|2.rl3.rl4.r 15., 16.

Továbbá az 50 és 200 grammos blokkokat tartalmazo mtianyag tasakokon felttintetend az alábbi
szoveg:

frunax DS rágcsál irtrí blokk
Hat anyaga: 0,00 50Á difenakum
Ellenszere : K1-vitamin

18. Szakvélemény számaz 7711119612012. DDo.
Budapest, 2013szeptember,;1 ".

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza
.i-,, ','\
' t.t,\ 

\-í 
"'*; ,ilu.r)--

foosztályvezeto
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