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Muribrom rágcsál irt pép

Kereskedetm i névl ország (adott esetben)
Muribrom rágcsál irt pép Magyarország

oEK szakvélemény száma 777r/106- r/2014. DDO.

*""2. ffmg*d$lycs

Az engedélyes neve és címe Név QuÍrvIcA DE MUNGUÍA S.A.

Elérhet sé9 Derio Bidea 51, 48100 -
Munguía (Spanyolorszá9)
telefon : 00349467 41085
e-mail : info@quimunsa.com

Az engedély száma HU-20 14-MA- 14-00 1 1 3-0000
Az engedély kiadásának dátuma 2014. november 5.

Az engedély lejáratának dátuma 2018. november 5.

s..3. A tern*ék gyárt ja/Eyárt !

A gyárt neve QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.
A gyárt címe Derio Bidea 5I,48100 - Munguía (Spanyolország)
Gyártási telephelyek Derio Bidea 5L,48100 _ Munguía (Spanyolország)

[.4. A hmt a$tya${o$<} Eyárt j*/gyárt i

Hat anyag Bromadiolon
A gvárt neve Laboratorios Agrochem, S. L.

A gyárt címe C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sur, 08292 - Esparreguera
(Barcelona - Spanyolország)

Gyártási telephelyek C/Tres Rieres, 10 - Pol.Ind. Sur, 08292 - Esparreguera
(Barcelona - Spanyolország)

A. A tev*vx k
p-Í- Á terrxték

,sssxmt te$e s l#álFítása
s'y'*iyr su6Ei és ffief,!nyls gi {5ssxetótele

Kiizhasználatrír
név

IUPAc-név Fu n kci CAS-szám EK-szám Tartalom
(o/o)

Broma d iolon 3-Í3-Í4-(4-
bromophenyl)phenyll-3-
hyd roxy-1-p he nyl pro pyll-2-
hyd roxychromen-4-one

Hat anyag 28772-56-7 249-205-9 0,005

denat nium-
benzoát

Keser
ízanyagz

I 
Arnerrrr1'iben a ternrék egy'nél tÖbb névvel rendelkezik, valanrennyi nevet meg lehet adni ebben a nrez ben, ha az SPC egyéb elenrei azonosak.

Eg1'éb esetbcn további SPC-ket kell nregadni (nevenként egyet)'

' N.n-' hatoanyagok, anrelyek isnlerete elengedhetetlen a ternték negfeleltí felhasználás ához. AzSPC_t tartalmaz kére Ientben a kérelmezcinek
jclolnie kell a pontos firnkci t (pl. oldriszer, riaszto szer, tart sít szer, pígnrent stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-ben ezÍaz'infornláciot nem kÖzlik,
csttpán a nent lratoanyag rrevét.
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Felhasználásra kész, 10, 15 és 20 gramm
pép
Min sítése: III. forgalmazási kateg ria

tomeggel filterpapír tasakokba kiszerelt rágcsál irt

ffiffiffiw& Muribrom rágcsál irt pép

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

x-a- & s*rrm**$éai típusm

S" NE Wffi& maffeff# $y$$$$dffitm$q &s w$mft&mkmd&sn* w#$'$ffi*${&ffi& $Y$#w,tdffi*wks

s'3". A terrmé$q wsmti*$ymxásn és eímk a&se ax $"27R/affiffis/ffiK remde$et saes'frmt

3-2- A terx"r"p*ák *sxtá$yox$sn 'ns cír'tk x#se a s7/548/ffi#K ilnányelv {vesa#!y*s
q}k ó i*l"r5le$w} és ae ís$9/4s/ trK irámye|w {vesu |yes k sxítwréx"ly*kr fl

s irá } ete$ményei sgerinta

osztáty ozás és cím kézés a fizikai-kémiai tulajdonságok tekintetében

Veszé lykateg ria osztály ozás
nincs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztály ozás és cím kézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszé lykateg ria osztá!y ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztály ozás és címkézés a k rnyezet tekintetében

Veszé lykateg ria osztály ozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

Címkézés=
R-mondatok: nem szukséges

S-mondatok:

s L / 2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen
s 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,

címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

helyen tároland .

az edényt/csomagol burkolatot és

3 Mikroorgunizllrtts alapÚr terntékekre: említés arrol, lra a biocid terméken fel kell tiintetni a (munkájuk során biol giai anyagokkal kapcsolatos

kockázatoknak kitett munkavállal k védelmér l szol ) 2000154lEK irányelv II. melléklete szerinti ,,bio| giai veszély" jelet.
a 

Fellrív;trk figyelmét, hogy a nemzeti engedélyezési kérelnrek esetében 20l5. jÚrnius l-igazosztályozásnak és a címkézésnek a67l548|EGK,
valantint az 1999l45lEK irányelvek kovetelnrényeinek is nleg kell felelnie' Uni s engedélyezésnél eZ nenl sziikséges.

osztálv ozás Nem jeloléskoteles' veszélvt lelz piktogram nem szÜksQges.
Veszélvesséq i kateg ria
Fiqvelmeztet mondat

Címkézés
Fiove lm eztetés
Figyelm eztet
mondatok
Óvintézkedésre
vonatkoz mondatok

P1o2 Gyermekekt l elzárva tartand .

P3o1 + P310 LENYELÉS ESETÉN i azonnal forduljon
ToXIKoLÓcInl rÖzpolvTH)Z Vaqy orvoshoz.

Meqieqvzés

2014-71-05 SPC reRuÉr;e lle Nzor Össze rocLALAsA
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4-" ffirlssd $yexett fe$fumsnm*$ás{mk}

s.3' te*bláxet: Felft*sxni{tl*s # 3" * lakgssiágE felfrasxmá! k részgsres

Muribrom rágcsáI irt pép

Terméktípus 14. terméktípus
Az e ngedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épÜletek fél méteres korzetében,
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Ratf us norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Felhasználási terlilet zárttérben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányiftásra

Az alkalm azás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisá9a

Egerek irtásakor:
kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 50 g csalétek,
nagymértékÍí ártalom esetén: 5 méterenként 50 g csalétek.
Patkányok irtásakor:
kismérték ártalom esetén: 5 - 10 méterenként 100 g csalétek,
nagymérték ártalom esetén: 5 - 10 méterenként 2oo g csalétek.

Felhasznál i kiir La kosság i fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

10, 15 és 20 grammos egyedileg tasakolt pép 100, 2oo,250, 500
grammos, valamint 1 kg-os kiszerelésben

4.- "-{" s # Í feífsas"anáfe$sra rr#Isa $rc"e specíflírrrs eí írások'
. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljrik, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom

irt szer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda
használata kismérték egérártalom felszámolására).

. A készítményt zárt térben és az épuletek fél méteres korzetében olyan helyeken
alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok el fordulása észlelhet .

o A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, Vonulásí utak, ÜrÜlék stb.)
Vagy a rágásuk okozta károkb l kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy !áthat károkozások
alapján becsr.]ljÜk meg, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést
ennek ismeretében végezzÜk.

O VegyÜk számításba, hogy amennyiben az egerek vagy patkányok az érintett hellyel
szomszédos épÜletekben is jelen Vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a
teruletekre is kiterjed.

. A kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet
táplálékforrást távolítsunk el'

o Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok mogott alakítsunk ki Úrn.

etetcíhelyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiség irt szert tudnak
fog ya szta n i .

o A pépet tartalmaz filterpapír tasakokat _ azok felnyitása nélkul - helyezzrik olyan m anyag
rágcsál etet állomásba, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint a nem
célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne
férhessenek hozzá a csalétekhez. Az etet állomásokra írjuk fe] a kovetkez szoveget:
,,Yigyázat! Rágcsál irt szert tartalmaz!'' éS gondoskodjunk az állomás stabi| rogzítésér ].

o Amennyiben etet állomásonként 200 gramm csalétket alkalmazunk, rigy ehhez 20 gramm
tomeg Í tasakokat használjunk.

. Az etet helyeket els alkalommal 3 nap m lva ellen rlzzuk, az elfogyasztott csalétket
p toljuk. A Szennyezett vagy penészes csatétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kovet en 3-
4 naponta ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsál k
ártalma teliesen meq nem sz nlk.

5 
]ttáso1ia át eZÍ atáblázatot annyiszor' altzinyszor sztikségcs (felhasználásorrként egy táblazat)'

2O74-I1-o5 SPc TERMÉr:rlleNzor ÓsszrnocwÁsn



ffiffiffiffi&
EURoPEAN cHEMlcALs ÁGENcY

s-s'tr" Á # s fef$ems"eeaáí;$sf"ö wssr#s$<oe speclfr$<rgs yggpÉée$redések.

Muribrom rágcsál irt pép

a
o

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljÜk.
Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzÜk át az irt szert máshova.
n véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás
után néhány nappal várhato.
A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fÜgg en,2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 6 hét alatt nem csokken , forduljunk kártev irt szakemberhez.
A kezelés után, de legkés bb 6 hét mrJrlva, az etet állomásokat gy jtstik ossze, az
esetleqesen kisz r dott irtr szert takarítsuk fel.

4."8""S" ,A # - fle$$pmseppe$-$Ssfr !/snff*d<cpea$

fu * f ;$sw $g nc6sgíe {"e su e $s segr é $y* my*Í3 *'cá s f
óigypssd$xtrgdés*$a"

wwfssefs? íísígfge r &oewe Ü$erg E/tr#y &gu we fe ff
eJ ínásoÉ< és a f*orr:ye"ces w defgr**$f cé$s

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen riésekkel párhuZamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsál tetemét védokeszty ben, kifordított m anyag zacsk segítségéve] kell
osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zva lezárni. A dupla
zacsk ban lev tetemet zárthulladéktárol edénybe kell helyeznl; további kezelése
kommunális h ulladékként torténi k.

4".d'd, Á # s feffp*s'efl$s$#$sfl# e/sfls#sf<oes spealf,r&&fs/ # fergw & e$s csogmago$ása
& gm** rts;$g *s snfa írm m c$e m ífására wep rs a *koa ef íruísc $*'

4.-s""s' Á ,# -Y fle$fpas"ggpa$$e$sfr# !{#fxa*$<oes specrfltkrss Üáro$*ísí fe$féfeJed< és eÍfarÜt?a seágt

ís# s"ao$<násgs fe$ g"gíssj feíf é $'e$e & rgp e$fe f f"

6.n- t;Á$s!árxmt: Fe$$xmsagt;*$ás # R * fog$m$$qoxássaer{Í fe$haszmá$s$q n,$seEárei;

6 
Máso1a áÍ ezÍ atábláZatot anny'iszor. ahány'szor sztikséges (Í'elhasználásonként egy táblázat).

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indo ko lt

A készítményt zárt térben aZ
olyan helyeken alkalmazzuk,
el fordulása észlelhet .

épÜletek kornyékén, és a szabadban
ahol egerek Vagy patkányok

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus
vándorpatkány

musculus) fiatal és ivarérett
(Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei valamint
ivarérett egyedei

Fe! haszná !ási teríi let zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalm azás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

Eqerek irtásakor:
5 - 10 méterenként 50 g
Patkánvok irtásakor:
5 - 10 méterenként 100

csalétek

- 20o g csalétek

Felhasznál i ktir Fog l a l kozásszer Í fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

1o, 15 és 20 grammos egyedileg tasakolt pép 100, 2oo,250' 500
9rammos, valamint I,2,2,5,5,10, 15,20 és 25 kg-os
kiszerelésben

2014- 11-05 SPC
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EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

alkalmazása.
A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el'
A rágcsál irt pépet tartalmazo filterpapír tasakokat az erre a célra szolgál szerelvényben
helyezzÜk az egerek Vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási rtjaira illetve
feltételezett b rvohelyuti kozetébe. condoskodju nk az etet állomások stabil rogzítésér l.
Amennyiben etet állomásonként 2oo gramm csalétket alkalmazunk, rigy ehhez 20 gramm

tomegrÍ tasakokat használjunk.
A ráglsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 3B/2o03. (VII . 7.) ESzCSM-
FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8. számÚr mellékletének megfelel en - felt n jelzéssel kell
ellátni és azok-on fel kell tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét,
valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.
Az etet hetyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellen rizzuk és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A szennyezett Vagy penészes csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt
kovet en hetente ismételjÜk meg.
Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÜnk tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljuk.
Amennyíben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzÜk át az irt szert máshova.
n véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatáSa miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás
után néhány nappal várhato.
A csa1étket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihetyezéssel. A készítmény
alkalmazását kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPc) egyidej bevezetésével
osszekotni.
A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 6 hét alatt teljes rágcsál mentesség
érhet el. Amennyiben a rágcsál k ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát
fel kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.

o A kezelés utá n az etet állomásokat gy íjtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert
ta ka rítsu k fel .

o

a

,#"tr""a- Á # 3 fg-a$*msgres$e$,srm w*maf$toa ssearflE$**ss dlrgffÉ"*$g$*ed{ásek"

d"ff's" "e #' ff flg$fuas-ec?s$á$sf,# &/#fr$#f&'*e<5

$p s f,g$ s* & g"dsafe se r" e $s#se g $$3r- rr y#3 seásí
*5wíryfsg$a*d*$se&'

vw $g5s'gídt í$sígfp* g# $<or we fíg gt wtr#y $*'*u we fef 8

ef#ír'ssm$c és m $*#rrrygaef ydde$rygér *é$aE$

6- -*$' é .#'ff f,g$$pasgm#$#sflffi w#gtaf$gwa speelf,a&{gs/ # fenrreé$* és cs*pgmagmfssa
& p.g *"* f,$ ssgr *s #r-f'm ígys m s í;* m í*,r.í se$ rw qr*l m ar tko-c e $#ín6so &"

A kozegészségugyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébent az
ellenorzésekkel párhuzamosan gondoskodni ketl a kezelés során elpusztult rágcsál k

eltávolításár l. A foglalkozásszerí felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 9\/2oo1. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint
kotelesek oondoskod ni.

2014- 11-05 SPC rtRN Ér; rllruzŐr ÖsszerocLALASA
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4"tr"s" .4 # " feá#;xsgfpáfssfld$ &fssttrf&mad specasl$**rs
g*s*s seo É<ss*ss *#r* $c$sg f*$séf'efeí* gpt *$fe P*,

Muribrom rágcsál irt pép

f#rmfssf f,*f* fef*& és eftas'ff?ef*Ísa$grs

S. Fe$*xmsam$$6s a*frtm$t*ffiss sffiffi*Y$pmmt$m$

s" $" - $'$ msnffi i*$mt$ g"gtmsíta*ls

s- a- ffiv$n&éxked*sek

Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etet állomások helyét rgy kell kijelolni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, Sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgezo az eml sokre és a
madarakra. A kutya' macska, sertés és minden egyéb ragadoz és/vagy dogev állat
mérgez dhet, ha a rágcsál irto szert l elpusztult vagy legyengÜlt egeret vagy patkányt
elfogyasztja.
a rret val érintkezés kerulend . A termék használata kozben használjon megfelel védelmet
ny rjt , EU min ségtan sítvánnyal rendelkez véd kesztyut. Munka kozben tilos enni, inni
Vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, SZappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l, italt l és takarmányt l elkulonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által
hozzá nem férhet , száraz, h vos hetyen, eredeti csomagolásban tároland .

Intenzív szag anyagokt l távol tartand .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
Biztonsáqi adatlap foqlalkozásszeríi felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanrlja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa

címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.
. A szájÜreget oblítse ki vízze|.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

meg a termék dobozát,

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.
. A b rt b szappanos vízzel mossa !e.
. PanaSZjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
. Panaszjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer
lenyelését kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tuneteket (pl . orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kíterjedés Vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és aZ expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értékQ }4, a mérgezettnek
intravénásan Kr-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori meqismétIésére is szÜkség lehet.

s"3- Va!sscígxíísíthet $<t$gvet$wm wesy kszvetett hatások résx!etei, els segsiy*rty*jtás6
*$sírás*k s a $<,*$rrtyexet wns*eEr'mát eé$as vimtéxked sek-

2014-71-05 SPC rrRm ÉrlrllrNzor osSZ EFocmlÁsn



ffiffiffiffi& Muribrom rágcsál irt pép

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásossá9át laborat riumi m dszerrel ellen rizni
szÜ kséo es.

s-4- A t*:*"rwe*k *s *s$stt*sw$ásw fuixt*msiss*s a{ntm$m*timntít*ssrrm wgmntkmxs *Esíni*s*k.

A kezelés után az etet helyeket szÜntessÜk meg. Gy íjtsÜk 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 átvev helyre _ pt. hulladékudvar _ kell leadni.

5-s- A termt*$< ta*nm$ss$ $'*$ts*e!wi s *$tms-&Fn*t s&Eí $sej* sm*k*sms tán*$6s$ felt te$ek
n'mw$$*tt.

Eredeti , zárt csomagolásban, fényt l
helyen tárolva , a gYártást l számítva
csomaqolásokon fel kell tÜntetni!

és h t l védett, száraz,
2 évig használhat fel.

hr1ívos, fagymentes, j l szell z
(A gyártás idej ét az egyedi

ffi- ffisw*h e$síra*sqpk *s ggtww$wgvaések-

A cím kefelirat tarta! mazzai

Muribrom rágcsál irt pép

Min sítése: III' forgalmazási kateg ria
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon

Engedélytulajdonos és gyárt z Química de Munguía S.A, Spanyolország
oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00113-oooo

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasznál i ktir fiiggvényében:

Felhasznál i ktir Címkén feltÍintetend pontok

La kossá9 i
2.2.,3.1.(vagy 3.2.), 4.I., 4.1.1., 4.1.4,, 5.2.,5.3., 5.4.,
.5.5.

Fog la lkozásszeríÍ 2.2., 3.1.(vagy 3.2.) 4.2. 4.2.I., 4.2.4,,., 5.2., 5.3 ., 5.4.,
.5.5.

továbbá, a rágcsál irt pépet tarta]maz filterpapír tasakokon feltÜntetend az alábbi szoveg:
Muribrom rágcsá! irt pép
Hat anyaga: 0,0057o bromadiolon
Ellenszere : Kr-vitamin.
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