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1 . Adminlsztratív informáci k

'l.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiterailet Kereskedelminév
Románia AGRoRAT D|FE_S PASTA
G rogország MUR|BROM DlFENAcoUM FRESH BA|T
Magyarország MUR|BRoM D|FENAKUM nÁccsÁLÓtRro pÉp
Lengyelország MURIBRoM DlFENAcoUM FRESH BA|T
Románia MUR|BROM DlFENAcoUM FRESH BA|T

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_0013448_0000

Az engedélyezés dátuma 2012-03-14

Az engedély léjáratának dátuma 2020_08-31

Az engedélyes neve és címe :il B'Jll8i BEfliiouni.á MUNGU'A spain

1.3' A termék gyárt jalgyárt i
A gyárt neve ouíl/ltcn DE MUNGUÍA' s A

A gyárt cime Derio Bidea' 5'l 48í00 Munguía (Vizcaya) Spanyolország

Gyártásí helyek Derio Bldea' 5í 48'100 Munguía (Vizcaya) spanyolország

1.4. A hatoanyag(ok) gyárt ja/gyártoi
Agyárt neve Activasrl lDr.Tezzasr.l

A gyárt címe Via Feltre, 32 20132 Milano olaszország

Gyártási helyek Via Tre Ponli 22 37050 S.Maria di Zevío olaszország

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi <isszetétele
BAs szám EK_szám CAS_szám K zhasználatri név lUPAC-név Funkci Tartalom (%)

26 259-978-4 56073-07-5 Difenacoum 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4- hydroxycoumarin Hat anyag 0 005
RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.1. osztályozás
No classiÍication

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok
Nem meghatározott

Óvintézkedésre vonatkoz Gyermekekt<ll elzárva tertandmondatok 
fff.2lE'l1'"?iEi,:ilíl:i'}:l'"1:: li}ilá'iet tAtKÖzPoNTHoz .

Ataftalom elhelyezése hulIadékként: a nemzeti el írások szerint
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4. E n ged ély ezett fe ! haszn á !ás(ok)

4.1' Foglalkozásszer Í felhasználás

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhaszná lási teriilet

Felhasznál i kcir

célszeÍvezetek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer

Leírás

Kihelyezhet mérgezett csalétek

14 terméktÍpus _ Rágcsál irto szerek (Kártevci elleni védekezésre haszná|t szerek)

A készítményl zárt térben és az épriletek kornyékén' oÍyan helyeken alka|mazzuk' ahol egerek vagy patkányok elcjfordulása észlelhetci

Beltéri , KÜltéri

Zár1lérben és az épÜletek kclrnyékén: egér _ és petkányirtásra
FoglalkozásszerLi felhasználo

Tudományos név Triviálís név Fejl dési szakasz
Mus musculus Házi egér lvarérett egyedek
Mus musculus Házi egér Fiatal egyedek
Rattusnorvegicus Vándorpatkány lvarérettegyedek
Rattusnorvegicus Vándorpatkány Fiatalegyedek
Ratlus rattus Házi patkány lvarérett egyedek
Rattus rattus Házi patkány Fiata| egyedek

D zis: egerekirtásakor: 'l0méterenként2db(40g)tasakpép'patkányokiíásakor: íométerenként3_5db(6o_1oo9) tasakpép

Hígitás: 10o%

A kezelés száma
és id zítése:

Csomagolásí méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Doboz Papír' karton 'l kilogramm
Doboz Papír' karton 3 kilogramm
Doboz Papír, karton 5 kilogramm
Doboz Papír' karton 10 kilogramm
Doboz Papír' karton 20 kilogramm
Doboz PaPír, karton 25 kilogramm

Leirás
20 grammos filterpapírba tasakolt pép mLianyag zsákban papírdobozba helyezve

Biztonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra vonatkoz speciÍikus el írások

A nyomok Vagy láthato károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében VégezzÚk

érdekében jaVasolt a kÜlonbozo hatoanyag készítmények felváltva lctrténo alkalmazása'

A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk eI

b vohe|yÜk kozeIébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rogzítésér(il'

azokon fel ke|l tÜntetni] a rágcsáloirt szer nevét' hatoanyagát' ellenszerét, Valamint az a|ka|maz nevét' cimét és te|eíonszámát

addig folytassuk, amíg a rágcsá|ok ártalma te|jesen meg nem szíinik

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elíogy' akkor létesíts nk tobb etetoheIyet' az egyes etet helyeken kihelyezett dobozok mennyiségét Viszont ne n Velji.ik

Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k lovábbra is jelen vannak, helyezz k át az irtoszerl máshova

A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-5 nappal Várhato

deríteni és a sz kséges intézkedéseket meg kell tenni

A kezelés után az etet áIlomásokat gytjjtsÜk ssze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarÍtsuk íel

4.1 .2. Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

A termék haszná|ata kozben víseljen megfelelo Védelmet nyrjjto' EU min ségtanrisítvánnyal rendelkezo véd<íkesztyrjt

4.í.3. A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el<íírások és a kcirnyezet védetmét célz vintr

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

gondoskodni

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

4.2' Lakossági felhasználás

Terméktípus

Az engedélyezétt felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet

í4 terméktípus - RágcsáI irto szerek (Kárlev elleni Védekezésre használt szerek)

A készítményt zárt térben és az ép letek kornyékén' olyan helyeken alkaImazzuk' ahol egerek Vagy patkányok el<ífordulása észlelhetci

Beltéri

ZánÉrben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra
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Felhasználoi k r

Célszervezetek
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Lakossá gi (nem foglalkozásszerii)

Tudományos néV Triviális név Fejlodési szakasz
Mus musculus Házi egér lvarérett egyedek
Mus musculus Házi egér Fiatal egyedek
Rattusnorvegicus Vándorpatkány lvarérettegyedek
Raltusnorvegicus Vándorpatkány FiataIegyedek
Rattus rattus Házi patkány lvarérett egyedek
Rattus ratlus Házi patkány Fiatal egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Kihelyezheto mérgezetl csalétek

Leírá s

D zis: _ egerek irtásakor: í0 méterenként 2 db (40 g) tasak pép, patkányok irtásakor: í0 méterenként 3-5 db (60 _ 100 g) lesak Pép

Hígítás: 100o/o

A kezelés száma
és id zítése:

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Doboz Papír' karton 40 gramm
Doboz Papír' karton 100 gramm
Doboz Papír' karton 160 gramm
Doboz Papír' karton 200 gremm
Doboz Papír, karton 260 gramm
Doboz Papír' karton 500 gramm

Leírás
20 grammos Ílterpapírba tasakolt pép mLianyag zsákban papírdobozba helyezve

Biztonsági
jellemz k

4.2.1. Felhasználásra Vonatkoz specifikus el írások

A kiszereléseken fe|tÜntetendo:

kismértékti egérártalom felszámolására).

becsí]lj k meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk

kezelés megkezdése elcitt lehetr5sé9 szerint minden' a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást távolítsunk el.

gondoskodjunk az á|lomás stabil rogzítésérol is

rtlgzíthetjílk is' hogy azt a rágcsálok ne hurcolják el

Az etet he|yekre i1ukrá 
"YigyázatI Rágcsál irt szert tartalmaz!"

ismételjÜk meg A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem sztjnik

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elíogy' akkor létesítsÜnk tobb etet helyet' az egyes etet helyeken klhelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne noveljtjk

Amennyiben a csa|étkek érintetlen l maradnak, de a rágcsálok továbbra isjelen vannak, helyezzÜk álazilt szel1 máshova

A véralvadásgát| hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsá|ok e|pusztulása a fogyasztás után 4-5 nappaI várhat

A csalétket csak addig hagyjuk kint, arflíg azl a rágcsáIok aktivitása indokolja

A kezelés után' de |egkés bb 6 hét m lva' az etet á|lomásokat gytijtsÜk ossze' az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarítsuk fe|

4.2.2. Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcs kkent intézkedések

A bcirrel valo érintkezés ker lendo, lehet sé9 szerint Viseljen véd kesztytjt

4.2.3. A Íelhasználás során Valoszínl]síthet kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_ny jtási el írások és a kc!rnyezet Védelmét célz vintr

4.2'4. A felhasználást l fi.igg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

zacskobán lev tetemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális huIladékként tc!rlénik

4'2.5. A Íelhasználást l Ítigg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Általános hasznátati utasítás

5.1. Használati utasítások
Lásda|akosságiésfoglalkozásszertiíe|használokravonatkozohasznáIatiutasításta411 ésa421.pontbankÜlon-k lon

5.2. Kockázatcsokkent intézkedések

lakarmányt l táVol tartand

5.3. Várhat kozvetlen Vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási el írások és a kornyezetvédelmi ovi
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Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a cínkét mutassa meg az orvosnak!

Lenyelés esetén:

.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mulassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját

.Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet

.A száj reget oblítse ki vízzel.

.Esznré|etlen személynek semmit ne adjon szájon át'

Borre jutáskor:

.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat elott mossa ki

.A b rt bo szappanos vízzel mossa le

.Panasz jelentkezésekor forduljon szekorvoshoz

Szembe jutás esetén:

.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztijl b<i vízzel' ovatosen oblítse ki

.Ha a szemben kontaktlencse Van' azt táVolítsa el és folytassa a szem további blílését

.Panasz jeIentkezésekor forduljon szakorvoshoz

Útmutatás az orvosnak:

Vitamint kell adni A keze|és tobbszori megismétlésére is szÜkség lehet

Ellenszere: K1_Vitamin (A kezelés hatásosságát Iaborat riumi m dszerrel ellenorizni szÜksé9es )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások

hulladékudvar - kell leadni

5.5' A termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

csomagolásokon Íel kell tÜntelni!)

6. Egyéb informáci k
oEK szakvélemény száma: DD-EPlDl2o4-2l2o16

A c imkefelirat lartalmazza:

Muribrom difenakum rágcsáloirto pép

Hat anyaga: 0,005% difenakum

Engedélytulajdonos és gyárt : QUlMlcA DE MUNGUlA' S A ' Derio Bidea, 51 48100 MUnguia (Vizcaya)' Spanyolország

oTH engedé lyszá m; HU-201 6-MA_1 4-00'1 54-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi Pontjai, a csomagolás f ggvényében:

Csomagolás jellege

címkénÍeltÜntetend Pontok:lakossági íelhasználokrészére22,31,41 (kivéveakiszerelésekéscsomagoloanyagokravonalkozorész),52'53'54' 55

fog|alkozásszer felhasználokrészére2'2.,31.,42 (kivéveakiszeíelésekéscsomagol anyagokraVonatkoz rész),52,53'54.'.55

A rágcsál etet dobozokon feltÜntetend az alábbi sz veg:

Muribrom difenakum rágcsáloirt pép

Hat anyaga: 0,005% dlfenakum

Ellenszere: K1 -vitamin

Gyártja: oUlM|cA oE MUNGUIA' s A ' Derio Bidea' 51 48100 lVlunguia (Vizcaya), Spanyolorszag

oTH engedélyszám: HU-20'l 6_MA_1 /í_00'l 54_0000

Továbbá a 20 grammos Pépet tartalmaz filterpapír tasakokon felt ntetend az alábbi szoveg:

Muribrom difenakUm rágcsá| irto pép

Hat anyaga: 0,005% difenakum

Ellenszere: K1-vitamin
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