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Cím: l097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
Levelezési círn: l437 Budapest, Pf. 839.
Iktat szárn: KEF-l 0724-212016
E loiratszám: KEF-9703 l20|3
Tárgy: A Lanirat rágcsál irt pép forgalomba

hozatali engedélye idobeli hatályának
kiterjesztése

Ugyintézo: G bl1'cis Dávid
E-rnai I : tiszti foorvos@oth. antsz.hu
Telefbn: +361 416 ll00 I 2200
Melléklet: -

Valaszad(rs esetén kérem, a fenti iktat számra
h i va t koz n i sz íves kedj é k.

HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) a LiphaTech S.A.s.
(Bonnel _ CS 10005, 47480 Pont du Casse, Franciaország) kérelmére inclult kolcsoncis elismerési
eljárásban kiadott, 2013. okt ber 14. napján kelt KEF-9703-8|2013 számri határozatát a

határozat tobbi részének váLtozatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo részének 4. ponda a kovetkezoképpen m dosul:

4. Jelen határozat 2020. augusztus 31_ig hatályos.

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

délz engeoerv aoatar:
Engedély száma HU -201 3 -MA- 14-000s0-0000
EngedéIy leiáratának Íd pontia 2020.08. 3 I

Els engedély száma / kiállítoia 13839 N / Hollandia
Termék neve az els engedélyen Maki Pat'

A KE F_ 97 03 -8 / 2013 számir határo zat e gy eb ekb en v á|tozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyujtand 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 (105l Budapest,
Znnyi u. 3.), de az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyrijtani.
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INDoKoLÁS
A LiphaTech s.A.S. (a továbbiakban: Kérelmezo) 201 1. jrinius28-án az országos Tisztifoorvosi
Hivatalhoz (a továbbíakban: oTH) benffitott szándéknyllatkozatában a 3812003. (VII. 7.)

ESzCsM-FVM-KvVM egyÍ.ittes rendelet 30. s Q) bekezdésnek megfeleloen jelezte igényét a
Maki Pat' más uni s tagállamban kiadand termékengedélyének Magyarországon tortén
elismertetésére. 2012. december 3-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Hollandia
Kornpetens Hat sága által 2012. november 2_án 13839 N engedélyszámon kiadott Maki Pat'
nevti biocid termékre vonatkoz forgalomba hozatali engedély Magyarországon tortén
elismerését. 2013. jrilius 30-án érkezett kérelmében az engedélyt Lanirat rágcsál irt pép
kereskedelmi névre kérte kiállítani.

Az oTH ezt k vetoen KEF_9703-8I2013 számu határozatával HU-2013-MA-14-00050-0000
engedélyezési számon a kérelmezo részére a termék forgalomba hozata|át és felhaszná|ását
M agyaro r szágon en g edél y ezte.

A Kérelmezo 2014. december 15-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhaszná|ásár, l sz l
528l2012lEU rendelet (a továbbiakban: Biocid rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfeleloen a

71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s

rendszeren keresztiil BC-RFO13754-41 iigyszám alatt benyujtotta a Lanirat rágcsál irt pép
HU-2013-MA-14-00050-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megÍrjítása iránti kérelmét.

A Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,, Amennyiben nemzeti engedély birtokosa altal nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
mcg jításár l annqk lejárati id pontja el tt nem hoznak hat rozatot, az átvev illetéke's hat ság
az értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban neglijítja o nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagá||amok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renew'al of anticoagulant rodenticide active sttbstances and biocidal proclucts - CA-Sept14-
Doc.5.2 - Fina), hogy a véra|vadásgátl hat anyagot tartalmazo biocid termékek forgalomba
hozatali engedélyeinek idobeli hatáIyát egységesen2020. augusztus 3l-ig meghosszabbítják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz lo 31612013. (VIII.28.) Korm. rendelet 18. $

(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és az Áltami Népegészségigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l,

a népegészségugyi szakigazgatási feladatok e|Iátásárol, valamint a gy gyszerészeti
államigazgatási Szerv kijelolésérol sz lo 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése
szerinti országo s ill etékességgel e|j árv a hoztarn m eg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási
sz lo 2004. évi CxL torvény 98. s (1)'
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l
alapj án adt am táj ékoztatást.

hat sági eljárás és szolgáItatás általános szabáIyair l
és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségiigyi
29l20l5. (II.25.) Korm. rendelet 10. s (1) bekezdése

A fellebbezési illeték mértékéroI az illetékekrol sz l
rendelkezik.

|990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése



A fellebbezés indokolással t rtén ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységr l
sz l l99l. évi XI. torvény l4lB. $ (2) bekezdése írja el .

Budapes t, 2016. jrinius ,,, 0 ."

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

ztályvezeto

Kapják:

LiphaTech S.A.S., Bonnel _ CS 10005, 47480 Pont du Casse, Franciaország

Országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.

országos Kcirnyezetvédelmi és Természetvédelmi F feliigyel ség, Hivatali kapun
keresztiil
országos Kozegészségiigyi Kozpont, okk@.okk. antsz.h u
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országos Tisztif orvosi llivatal

A KEF-9703-8/20]3. szám határozat ]. szam melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tag llamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcs n selismeréséhez

1.

a,

A termék neve: Lanirat rágcsál irt pép

Az engedély adatai:
\4+

3. Az engedélytulajdonos adatai:

A gyárt adatai:
Céenév LiphaTech S.A.S.

Cím Production Centre, Av. Jean Serres, ZAMaIéte,
47480 Pont du Casse, Franciaország

5. A forgalmaz adatai:

A termék áItalános jellemz i:

Cín'l: '1097 Bttclapest, Albert Fl riárl l 2-6. fucilt Cyáli t 2-6.) - Levelezési cím: 1437 Budapest, PÍ. B39.

Telefon: +36 1 476 1100 - F--ntail: tisztifoorvos(c?oth.a ntsz.hu

4.

6.

Eneedélv száma HU -201 3 -PA- 1 4-0005 0-0000
Engedély leiáratának id pontia 2016.06. 30.
Els engedélv száma / kiállít ia 13839 N / Hollandia
Termék neve az els engedélyen Maki Pat'

Céenév LiphaTech S.A.S.
Cím Bonnel BP 3, 47480 Pont du Casse, Franciaország
Telefon +33 563 693 570
E-mail ro I I inf(D, de s ango s s e . c om
Kapcsol attart Dr. Franqois Rollin

Céenév Novartis Animal Health d.o.o.
Cím Verov5kova 57 , 1000 T,jubljana, Szlovénia
Telefon +38 615 802 884

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet
házi egér (Mus musculus),
vándorpatkány (Rattus norvegicus) és

házi patkány (Rattus rattus) elpusztítására

Formuláci jellege felhasznáIásrakész, 10, 1 5,25,30 és 40 grammos tasakokba kiszerelt
rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keserti anyagot (Bitrex, denatonium-benzoát) tarta|maz, amely segít mege|ozni a

készítmény véletlen emberi fo gyas ztását.



'7. A termék tisszetétele:

Hat anyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
LiphaTech S.A.S.

(Trostberg, Németország)
tisztasága min. 96,9Yo

A termék cisszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetéte|t a 9703-8/20]3. szám határozat 2. számri melléklete tartalmazza.

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

9. Forgalmazási kategríria: III. forgalmazásikateg riáju, szabadforgalmri irt szer

10. Egyéb felhasználási el írások:

osztálvozás Nem jel léskoteles, EU_veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet.

S 13 Élelmiszertol, italt, l és takarmányt l távol tartand .

s 20121A használatkÓzben enni, inni és dohányozni nem szabad

S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelo m don ártalmatlanítani kell.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az

edénytlcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.
S 49 Csak az eredeti edényzetben tárolhat .

Felhasználríi kiir lakossági és foglalkozáss zeru felhasznál k
Felhasználás
helye

. zárt térben, egérirtásra: lakossági felhasznál k

. zárt térben, egér- és patkányirt4sra: foglalkozásszerti felhasznál k

1 1. Csomagolás:
Felhasznál i

ktir
Kiszerelés

egysége
Csomagolás formája Forgalomba keriil

kiszerelés ttimege

Lakossági

10, 1 5,25,30
vagy 40 grammos,
egyedileg tasakolt

pép

omiíanyag egéreteto
dobozban, kartondobozba
helyezve

20, 30, 40, 50,60, 90, 100,
l20, 160 és 200 gramm

(2, 4, illetve 8 db
eteto dob oz lkartondoboz)

.karton dobozba helyezett
muanyag zacsk ban 80, 100, 120, 160 és 200

grammomuanyag flakonban
omtianyag zacsk ban

Foglalkozás-
szerÍi

10, 1 5,25,30
vagy 40 grammos,
egyedileg tasakolt

pép

.mtianyag egéretet
dobozban, illetve
patkányeteto |ádában,
kartondob ozb a he lye zve

0,4, 0,5, 0,6, 0,7 5, 0,9, l, 1,2,
l ,25, 7 ,5, l ,6, 7,8, 2 és 2,4 kg

(40,50, illetve 60 db
eteto dob ozlkartondob o z)

. karton dobozba hely ezett
mtíanyag zacskoban

0,8, 1, 1,2, 7,5, 2, 3, 4,5, 8,
10, 12, 15,18 és 20ke

omrianyag zacsk ban
0,8, 1 , r,5,2, 2,5, 3, 4,5, 8,

10' 15 és 20 kg

. muanyag vodorben
I,2, I,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 17,12,13' 14, 15,18 és

20 ke
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12. HasznáIatiutasítás:

12.1' Lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések:

12.L'1. A mííanyag egéretető doboz külső csomagolásán
. A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóríLr'talom irtószer

alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (p1. mechanikus csapda használata
kismértékű egérrírtalom felszámolására).

. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.

. A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, l}ukak, vonulási utak, iirülék stb')
vagy a rágásuk okozta károkból következtethetiink. A nyomok vagy látható krírokozások alapján
becsüljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek
ismeretében végezzük.

. Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érintet|hellyel szomszédos épületekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkol lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.

. A kezelés megkezdése elótt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető
táplálékfonást távolítsunk el.

. A rágcsálóirtó dobozt felnyitás nélkül, a megfigyelt rágcsálóaktivitás közvetlen közelében,
elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt és a bútorok mögött helyezzük el.

. Ügyeljünk arra, hogy az etetőállomást gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyre
tegyük.

. Lehetőség szerint gondoskodjunk az etetődoboz stabil rögzítéséről'

Alkalmazási dózis eeerek irtásakor:

- kismértékú ártalomnál: 3 méterenként l etetődoboz (30-50 gramm pép),

- nagymértékíÍ ártalomnál: 1 méterenként 1 etetődoboz (30_50 gramm pép).

. Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenőrizzük, a kiiirült rágcsálóirtó dobozokat
cseréljük |e. Az el|enőrzést ezt követóen hetente ismételjiik meg' A csalétek kihelyezését addig
folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szúnik.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy,'akkor létesítsünk több etetőhelyet, aZ egyes
etetőhelyeken kihelyezett dobozok mernyiségét viszont ne növeljük.

. Amerrrryiben a csalétkek érintetlenül maradnak' de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
he|yezziLk át aZ irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után
3-10 nappal várható.

. A csalétket csak addig hagyjú kirÍ' amig azÍ a rágcsálók aktivitása indokolja.

. A kezelés' a rágcsálók elszaporodásrínak mértékétől íiiggően, 2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérfutalom 4 hét alatt nem csökken, forduljunk krártevőirtó szakemberhez.

. A kezelés után az etetőállomásokat gljtstik össze, az esetlegesen kiszóródott iltószert
takarítsuk fel.

12'1'2. Minden más, a tasakolt pépet 80-200 gramm köziitti töltőtömeggel tartalmaző
kiszerelés külső csomagolásán
. A mérgezeÍt csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapaszta|t rágcsálóártalom irtószer

alka|mazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata
kismértékű e gérártalom felszrímolására).

. A készítményt olyan helyeken a|ka|maznlk, ahol egerek előfordulása észlelhető.

. A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak' ürülék stb.)
vagy a rágásuk okozta károkból következtethetiink' A nyomok vagy látható károkozások alapján
becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek
ismeretében végezzük.

. Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érinÍeÍt hellyel szomszédos épületekben is
jelen varrrrak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjecl'
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o A kezelés megkezdése elott lehetoség szerint minden, a rágcsál k számára elérheto

táplálékforrást távolítsunk el.
. Elsosorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok mogcitt alakítsunk ki rin. etetohelyeket,

amelyekbol a rágcsál k elhullásukhoz elegendo mennyiségrí ir1 szert tudnak fogyasztani.
. Lehetoség szerint használjunk olyan rnuanyag rágcsál eteto állomást, amellyel biztosíthat ,

hogy a gyermekek, valaminÍ aház\- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez'
. Ennek hiányában a tasakokat _ felnyitás nélktil _ rakjuk papír vagy muanyag tá|cákra, majd

ezeket a falak mentén helyezzij,k ki, végtil borítsunk rájuk egy-egy tetocserepet vagy más
alkalmas fedolapot ugy' hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessék' de ahhoz illetéktelen
személyek, gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. A tasakokat dr t segítségével
rogzíthedtik is, hogy azokat arágcsál k ne hurcolják el.

. Lehetoség szerint gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésérol.

Alkalmazási d zis egerek irtásakor:

- kisnrértéktí ártalomná|:3 méterenként 30-50 gramm pép,

- nagymértéku ártalomnál: 7 méterenként 30-50 gramm pép.

. Az etetohelyeket elso alkalommal 3 nap mirlva ellenorizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk.
A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki. Az ellenorzést ezt kovetoen hetente
ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg arágcsál k ártalma teljesen meg
nem szunik.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink t bb etetohelyet, aZ egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljtik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlenril maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzuk át az irt szert máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
3-10 nappal várhat .

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

. A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiigg en, 2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 4hét alatt nem csokken, forduljunk kártevoirt szakemberhez.

. A kezelés után aZ etetoállomásokat gytijtstik ossze, aZ esetlegesen kisz r dott irt szert

takarítsuk fel.

12.2. Fo glalkozásszeríi felhaszn ál kn ak szánt kiszerelések:

12.2.1. A m íí a n y ag r ágc s á l ete t rJob oz kíi ls cs om a go lás án
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek, illetve patkányok elofordulása

észlelheto.
. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a

rágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében végezzuk.
. Az irtás megkezdése elott mérlegeljtik, hogy az adott teriileten a csalétek hat anyaga

(brom adiolon) el leni r ezisztenc ia ve szé lye fennáll -e.

. A csalétek kihelyezése elott lehetoség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.A
szerelvényeket, a megfigyelt rágcsál aktivitás kozvetlen kozelében, elsosorban a falak mentén,

a szekrények alatt és a b rtorok mogott he|yezzuk el.
. Ügy.ljtink arra, hogy az etetoállomást gyerrnekek és háziáIlatok által hozzá nem férheto, védett

helyre tegytik.
. Gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésérol.

Alkalmazási d zis egerek irtásakor:

- kismértéku ártalomná|:3 méterenként 1 etetodoboz (30-50 gramm pép),

- nagymértékli ártalomnál: 1 méterenként 1 etet doboz (30-50 gramm pép).

Alkalmazási d zis patkányok irtásakor:

- kismértékli ártalomnál: 10 méterenként 1 etetoláda (100-200 gramm pép)'

- nagymértékŰr ár1alomnáI:4 méterenként 1 etet láda (100-200 gramm pép).
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. Az etetöhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket
pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljiik ki. Az ellenőrzést ezt követően
hetente ismételjük meg.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek rnennyiségét viszont ne növeljiik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
be|yezzik át az irtószert máshova'

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után
3-10 nappal váÍható.

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása índokolja.

. Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. A készítmény alka|mazásával, az esetek többségében' 35 napon belül teljes rágcsálómentesség
érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is tapasztalható, ajelenség okát fel kell
deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

. A kezelés ltán az etetőállomásokat gÉjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert
takarítsuk fel.

. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű
bevezetésével összekötni,

!2.2.2. Minden más, a tasakolt pépet 800 gramm-20 kg töltőtömeggel tartalmazó kiszerelés
külső csomagolásán
. A készítmén1t olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálók elófordulása észlelhetó.
. A nyomok vagy látható károkozások alapjrín becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a

rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretébe n végezzijk.
. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adot7 területen a csalétek hatóanyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.
. A rágcsálóirtó pépeÍ az erre a célra szolgálő szerelvényben helyezztik az egerek és patkányok

által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyiik közelébe.

Alkalmazási dózis eeerek irtásakor:

- kismértékű ártalomnál: 3 méterenként 30-50 gramm pép,

- nagymértékű ártalomnál: 1 méterenként 30-50 gramm pép.

Alkalmazási dózis patkányok irtásakor:

- kismértékű ártalomnál: 10 méterenként 100-200 gramm pép,

- nagymértékű ártalomnál: 4 méterenként 100-200 gramm pép.

. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003 ' (vII. 7.) EsZcSM-
FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltunő jelzéssel kell
ellátni és azokon fel kell ttintetni: a rágcsálóirtó szer nevét, batóanyagát, ellenszerét, valamint az
a|kalmazó nevét' címét és telefonszrímát.

. Gondoskodjunk az etelőállomások stabil rögzítéséről'

. Az etetóhelyeket elsó alkalommal 3 nap múlva ellenőrizzi'ik és az elfogyasztott csalétket
pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki' Az ellenőrzést ezt követően
hetente ismételjük rne g'

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkoÍ létesítsünk több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

. Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
he|yezzíJk át az irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után
3-10 nappal várható.

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

. Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz'
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. A készítmény alkalmazásáva|, az esetek tobbségében, 35 napon beliil teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben arágcsál k ártalma ezt kovetoen is tapasztalhat , a jelenség okát fel kell
deríteni és a sztikséges intézkedéseket meg kell tenni.

. A kezelés után aZ etetoállonrásokat gytijtstik ossze, aZ esetlegesen kisz r dott irt szert
takarítsuk fel.

. A készítmény alka|mazását kívánatos integrált kártevoir1ási rendszer (IPM/IPC) egyideju
bevezeté sével osszekcitni.

13. Figyelmeztetés:
Kizár l.ag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalm azbat |.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonáI|atok, madarak, valamint
más, nem célszervezet állatok nem ferhetnek hozzá. Az irt szer kihelyezésekor használjon
védokesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, Szappanos
vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet áI\atok által hozzá nem
férheto, száraz, huvos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az em|osokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoz éslvagy dcigev á||at mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengtilt
patkányt, e geret elfogyas ztja.
Tilos a készítményt nem célszervezet áIlatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt
éIovizbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezésre áII.

14. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyan rja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és inutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztonsági adatlapj át.

. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratorténhet.

. A szájtireget oblítse kivizzel.

. E,szméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
. A bort bo Szappano s vízzel mossa le.
. Panaszjelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. Ha a szemben kontaktlencse van' azttávolítsa el.
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vizzel, vatosan oblítse ki.
. Panaszjelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál ir1 szer lenyelését
kovet en cscikkenhet a véralvadási képesség és belso vérzésjelentkezhet. A mérgezéslexpozíci és

a ttinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítmény lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|Iemzo ttineteket (pl. onvérzés,
inyvérzés, vérkopés, véres vize\et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedéstí Vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo' szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon Kr-vitarnint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és aZ expozíci t koveto 48_72 ora elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adrri. Akezelés tobbszciri megisnrétlésére is sztikség lehet.
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Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthat ,ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett, száraz, hrívos helyen tárolva, a gyártást l számítva 2
évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokorr fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:

16.1. A lakossági felhasznáI knak szánt kiszerelések csomagolásán felttintetend :

Akozegészségi.igyiveszély és a másodlagos mérgezések mege\ozése érdekében, az e|lenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akeze\és során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított muanyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsomozva |ezárni. A dupla zacsk ban levo tetemet zárt hulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

16.2. A foglalkozásszeríi felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi 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 t<irténo

megsemmisítésér l a 9812001. (u. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

16.l./ 16.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

A kezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytijtstik ossze 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 szert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17. Címkefelirat:

Lanirat rágcsál irt pép

Hat anyagai 0,005%0 bromadiolon

Gyártja: LiphaTech S.A.S.' Production Centre, Av. Jean Serres, ZAMa|ére,
474B0 Pont du Casse, Franciaorczág

Forgalm azzai Novartis Animal Health d.o.o., Verov5kova 57, 1000 Ljubljana,
Szlovén Koztársaság

oTH engedélyszám: HU-201 3-PA-14_00050_0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál ri kiir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

Felhasznát i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági

egéreteto dobozt is tarta|maz
kíszerelések

6., 8., 9., 10., 12.1.r., 13., 14., 15.,
16,1.

minden más kiszerelés 6., 8., 9.,10., 12.1.2.,13., 74., 15.,

16.1.

FogIalkozásszeríi

egéreteto dobozt vagy patkányeteto ládát
is tartalrn azo kiszerelések

6., 8., 9.r 10.r 12.2.r, 13.,14.,15.,
16.2.

minderr nrás kiszerelés 6., 8., 9., 10., 12.2.2, 73., l4.r' 15.,
16.2.
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továbbá,

_ a l0' 15, 25,30 vagy 40 gramm rágcsál irt pépet tartalmaz tasakokon egyenként felttintetendo
az a|ábbi szoveg:

Lanirat rágcsál irt , pép
Hat anyaga: 0,00 50Á bromadiolorr

Ellenszere : K1-vitamin

_ a rágcsál, irt szerelvényeken felttintetend :

Lanirat rágcsál irttí pép
Hat anyaga: 0,00 50Á bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin
Gy ártja: LiphaTech S.A. S. (Franci aország)

Forgalmazza: Novartis Animal Health d.o.o. (Szlovén Ktiztársaság)

oTH engedély szám: HU -201 3 -MA- 1 4-0005 0-0000

oEK szakvélemény száma: 77lIlI02l2013. DDo.

Budapest,2}l3. okt ber 14.

aller Judit
gos tisztifoorvos
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