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HATÁR oZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.) a

VEBI Instituto Biochimico S.r.l. (Via Desman,43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco, Padova,
olaszország) kérelmére indult kolcson s elismerési eljárásban kiadott,2014. április 10. napján
kelt KEF -2525-812014 szám határozatát - a határozat tobbi részének vá|tozat|anul hagyása
mellett - aZ alábbiak szerint

m dosítja.

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

4. Jelen határozat 2020. augusztus 3 l-ig hatályos.

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

2. Az engedéty adatai:

Eneedélv száma HU -201 4-MA- I 4-00082-0000
Engedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedélv száma / kiállít ia IT 12013100167 lAUT l olaszorszáP
Termék neve az els engedélyen MURIN FORTE PASTA

A KE F_ 2 52 5 -8 / 20 l 4 számri határo zat e gy eb e kb e n v álto zatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyÍrjtando 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 (1051 Budapest,
Zrínyi u. 3.), de az országos Tisztifoorvosi Hívatalhoz kell beny jtani.
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INDoKoLÁS

A VEBI Instituto Biochimico S.r.l. (a továbbiakban: Kérelmezo) 2011. jÍrlius 4-én az
országos Tisztifooruosi Hivatalhoz (a továbbiakban: oTH) beérkezett szándéknyilatkozatában a

3812003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyÍittes rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfeleloen
jelezte igényét a MURIN Forte Pasta nrás uni s tagállamban kiadand termékengedélyének
Magyarországon tcirtén elismertetésére. 2014. január 22-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte aZ olaszország Kompetens Hat sága á|tal 2013. november 20-án
IT 12013100167 l AUT engedélyszámon kiadott forgalomba hozatali engedély Magyaro rczágon
torténo elismerését. A Kérelmez 2014. március 7 -én érkezett kérelmében az engedélyt
MURIN Forte Pasta rágcsál irt pép terméknévre kérte kiállítani.

Az oTH ezt kovetoen KEF-2525-8|2014 számu határozatával HU-2014-MA-14-00082-0000
engedélyezési számon a kérelmezo részéte a termék forgalomba hozatalát és felhasznáIását
Magyaro rszágon engedély ezte.

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

71. cikk (1) bekezdésben meghatátozott biocid termékek nyilvántartása elnevezésu informáci s

rendszeren kereszttil BC-QMO1360I-41 i.igyszám alatt benyrijtotta a
MURIN Forte Pasta rágcsál irt pép HU-2014-MA-14-00082-0000 engedélyezési számon
kiadott forgal omba hozatali engedélyének me gtij ítása iránti kérelmét.

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

,,Amennyiben nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l QZ engedély
megtijítcÍsár l annak lejárati idcípontja el tt nem hoznak határozatot, az cifvev illetékes hat ság
az értékelés elvégzéséhez sziikséges idcjtartamban megijítja a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagá|Iamok kompetens hat ságainak képvisel oi a 2074 szepÍemberében tartott
57. Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renev,al of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept 11-
Doc.5.2 - Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba
hozatali engedélyeinek idobeli hatáIyát egységes en 2020. augusztus 3 1 -ig meghoss zabbítják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatá\yát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb 1 m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályair l szo| 31612013. (VIIr. 28.) Korm. rendelet 18. $
(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és az Áltami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l,
a népegészségtigyi szaki gazgatási feladatok ellátásár l' valamint a gy gyszerészeti
államigazgatási SZerV kijelolésérol sz l 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. s (1) bekezdése
szerinti országo s i lletéke s s é gge 1 elj áw a hoztam me g.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági
szol 2004. évi CXL torvény 98. s (1), és 99. $

Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l20I5.
alapj án adtam tájékoztatást.

eljárás és szolgáltatás általános szabáIyair l
(1) bekezclése, valamint az Egészségiigyi
(II.25.) Korm. rendelet 10. s (1) bekezdése

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz lo 1990.
t'cndelkezik.

évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése



A fellebbezés indokolással
sz | 199l. évi XI. torvény

Budapes t, 201 6. jriniuS ,, I

Kapják:
1.

2.

J.

4.

5.

tcirténo ellátását az e gészségtigyi
l4lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Tisztelettel:

hat sági és igazgatási tevékenységrol

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza
> t, 4",-,r,r..irtf,

Dr. Kova.. uefta .i

foosztá|yv.retdt= 
-)^

VEBI Instituto Biochimico S.r.l.,
Padova, olaszország
országos Epidemiol giai Kozpont,

országos Kcirnyezetvédelmi és
Mészáros u. 58/a.

Via Desman, 43 - 35010 S. Eufemia di

1097 Budapest' Albert Fl rián ift2-6.

Természetvédelmi Fofeltigyel ség, 1016

Borgoricco,

Budapest,

Országos Kozegészségtigyi Kcizpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
Irattár



Átmrv t N Éprc ÉszsÉcÜCYl És ttszTloRvosl SzolcÁmr
országos Tisztif orvosi Hivatal

A KEF-2525-8/2014. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tagdllamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének

k lcs n selismeréséhez

A termék neve: MURIN Forte Pasta rágcsál irt , pép

Az engedély adatai:

1.

)

,AN'I'sá

Eneedélv száma HU -201 4-MA- I 4-000 82-0000
Eneedély leiáratának id pontia 20t6.06. 30.
Els engedélv száma / kiáIlít ,ia ÍT 12013100167 l AUT l o|aszotszág
Termék neve az els engedélyen MURIN FORTE PASTA

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Cégnév VEBI Instituto Biochimico S.r.l.
Cím Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), 35010, olaszország
Telefon 0039 049 933 Tttt
4. A gyárt adatai:
Céenév VEBI Instituto Biochimico S.r.l
Cím Via Desman43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), 35010, olaszország

A termék teljes osszetétele bizalmas adat, az Engedélyezési lap 1. szám melléklete tartalmazza.

7. A termék osztályozása és címkézése a 1999l45/EK irányelv szerint:

5. A termék által'ános jellemzoíz

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l gcsál irt szer

Felhaszn álási terÍilet
házi egér (Mus musculus),
házi patkány (Rattus rattus) és
vándorpatkány (Rat t u s n o rv e g i ce'ls) e lpus ztitásár a

Formuláci jellege felhaszná|ásrakész,10 és 15 grammos filterpapír tasakokba kiszerelt
ráecsál irt pép

A rágcsál irt szer keseru anyagot (denat nium-benzoát) tarta|maz, ame|y segít megelozni a
ké szítmény véletlen emberi fogya sztását.

6. A termék iisszetétele:

Hat anyag EU-szám CAS_szám mlmoÁ
bromadÍoIon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
tisztasága min. 98%

osztátVozás Nem jeloléskoteles, EU_veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok) s 1l2 Elzáwa és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tartand
s 24 A borrel val érintkezés kertilendo

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



Felhasznátríi kiir lakossági és foglalkozásszertí felhasznál k

Felhasználás
helye

o zárt térben és az épiiletek kornyékén: egér- és patkányirtásra (lakossági és
fo gl alko zásszeru fe lhas znál k)

o Z. szabadban: egér- és patkányirtásra (foglalkozásszertí felhas znál k)

8. Forgalm azási kateg ria: III. forgalmazási kateg riájí, szabadforgalmri irt szer

9. Egyéb felhasználási el írások:

1 1. Használati utasítás:
1 1. 1 . L ako ss á gi felh as znál knak szánt kiszerelés ek :

11.1.1 A mÍÍanyagtálcá(ka)t tartalm az kiszerelések kiils csomagolásán:
.A mérgezett csalétket Ártalmaz tá|cák kihelyezése elott mérlegeljrik' hogy a tapaszta|t
rágcsál ártalom irt szer alka|mazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus
c s ap da használat a k i s m ért é ku e gér ártal orn fe l s zámolásár a) .

.A készítményt zárttérben és az épuletek kornyékén olyan helyeken a|kalmazzuk, ahol egerek vagy
patkányok el fordulása é szlelheto.

.A rágcsáI kjelenlétére jellegzetes nyomaikb l (feszkek, lyukak, vonulási utak, tirtilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kcivetkeztethetink. A nyomok vagy láthat kátokozások alapján becstiljtik
ffi 8, milyen mértékben Szaporodtak e| arágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzik.

.Akezelés megkezdése el tt lehetoség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékforrást
távolítsunk el.

.A rágcsáIoirt pépet tartalmaz muanyagtálcár l a fed f liáthuzzuk le, majd atálcáthelyezzik
olyan muanyag rágcsál eteto állomásba, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek, valamint aházi-
és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez.

. Az áI|omást a megfigyelt rágcsál aktivitás kozvetlen kozelében, els sorb an a falak mentén, a
szekrények alatt és a britorok mcigott helyezzíjk el és gondoskodjunk annak stabil rogzítésérol.

.Az épilet kornyékén elhelyezett etetoállomást védjtik azidojárás viszontagságait l.

- egerek ellen: 2-5 méterenként 25-40 gramm csalétek,

- patkányok ellen: 5-10 méterenként 80-150 gramm csalétek.
.Az etetohelyeket elso alkalommal2-3 nap mrilva ellenoizzuk, az elfogyasztott csalétket p toljuk.
A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljtik ki. Az ellen orzést ezt kovetoen 3-4 naponta
ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg arágcsál k teljesen el nem ttínnek.

10. Csomagolás:

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági

10 és 15 grammos'
egyedileg tasakolt

pép

.mtianyag zacsk ban
100, 150, 200,250,

300, 450 és 500 gramm
.mrianya ggal bélelt dobozban 500 gramm

25, 40, 80 és 1 00
és 150 gramm pép

oh áll foliával lezárt
muanyag tálcán,
kartondob ozba helye zve

100, 1 60,240 és 400 és
500 gramm

Foglalk ozásszeríi

10 és 15 grammos'
egyedileg tasakolt

pép

omuanyag zacsk ban 1-3 kg
omtianyaggal bélelt

kartondobozban 5, 10, 20 és25 kg

omuanyaggal bélelt karton
vodorben

2, 5, 10 és 20 kg

25,40,80 és 100
és 150 gramm pép

ohoáll foliával |ezárt
mtíanyag táIcán

5, 10,20 és25kg
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.a a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetőhelyet, az elyes
etetőhelyeken kihelyezett állomások meruryiségét viszont ne növeljük.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük
át aZ irtószert máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal várható.

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

.A rágcsálórírtalom a kezelés hatásríra általában 2-6 hét alatt megszűnik. Amerrrryiben a

rágcsálóártalom 4 hét alaÍIsem csökken érzékelhetően' forduljunk kártevőirtó szakemberhez'
.A kezelés utrín, de legkésőbb 6 hét múlva, az etetőállomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

11.1.2 A rágcsálóirtó pépet tarta|maző egyéb kiszerelések külső csomagolásán
.A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálórírtalom irtószer

alka|mazása nélkiil nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű
egérártalom felszrímo1ásríra).

.A készítményt zárt térben és az épületek kömyékén olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy
patkányok elófordulása észlelhetó.

.A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek' lyúak, vonulási utak' ürülék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható krírokozások alapjrfut

becsüljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzijk.

.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a lágcsrílók számára elérhető táplálékforrást
távolítsunk el.

.Elsősorban a falak mentén, a szekények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségú irtószert tudnak fogyasztani.

.A pépet tartalmazó filterpapír tasakokat - azok felnyitása nélkül _ helyezzük olyan műanyag
rágcsálóetetó állomásba' amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint a házi és
haszonállatok ne ferhessenek hozzá a csa|étekhez. Gondoskodjunk az állomás stabil rögzítéséről'

.Az épület kömyékén elhelyezett etetőállomást védjük az időjrírás viszontagságaitól.

- kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 20-40 gramm csalétek,

- nagymértékű rírtalom esetén: 2 méterenként 20-40 gramm csalétek.

- kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 60-100 gramm csalétek,

- nagymértékű áLrtalom esetén: 5 méterenként 60-100 gramm csalétek.
.Az etetőhelyeket első alkalomm al2-3 nap mílva ellenőrizzük, az elfogyasztott csalétket pótoljuk' A
szennyezelívagy penészes csalétket cseréljiik ki. Az ellenórzést ezt követően 3-4 naponta ismételjÍik
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a nígcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik.

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

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen v annak, helyezziJk
át az irtószerL máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amig azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásrínak mértékétől fiiggően' 2-6 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 6 hét alatt nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.

.A kezelés után, de legkésőbb 6 hét múlva' az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen
kiszóÍódott inószert takarítsuk fel.
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11.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
11.2.l A műanyag tálcákat tartalmaző kiszerelések külső csomagolásán:
.A készítmén1t zárt ÍéÍben, az épületek kömyékén és a szabadban olyan helyeken alkalmazztlk,
ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.

.A nyomok vagy láthatő krírokozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretébeÍvégezzik.

.Az irtás megkezdése előtt mérlegeljiik, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll_e.

.A csalétek kihelyezése elótt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

.A rágcsálóirtó pépet tartalmazó műanyag tálcáról a fedőfóliát hűzztlk le, majd a tálcát az eÍÍe a
célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek vagy patkrínyok által látogatott helyekre, azok
vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyiik közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil
rigzítésétől.

.A szabadban elhelyezett etetőállomást védjük az idójrírás viszontagságaitól.

- egerek el|en:2-5 méterenként 25_40 gramm csalétek'

- patkányok ellen: 5-10 méterenként 80_150 gramm csalétek.
.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (vII. 7.) ESzCSM_FVM-
KVVM egyiittes rendelet 8' számú mellékletének megfelelóen _ feltunő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tiintetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatoanyagát, ellenszerét' valamint az alka|mazó
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellenórizziik és az elfogyasztott csalétket
pótoljú. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenórzést ezt követően hetente
ismételjük meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetóhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljtik.

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

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal vrírható.

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

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel' A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötrri.

.A készítmény alka|mazásával, az €setek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni
és a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni'

.A kezelés után az etetőállomiísokat gyűjtstik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel'
11.2.2 A rágcsálóirtó pépet 1-25 kg köziitti töltőtömeggel tartalmazó kiszerelések külső
csomagoIásán:
.A készítményt zárt tétben, az épÍiletek kömyékén és a szabadban olyan helyeken alka|mazn*,
ahol egerek vagy patkr{nyok előfordulása észlelhető.

.A nyomok vagy látható kríLrokozások alapjrán becsüljtik meg' milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezztlk.
.Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük' hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye feruráll-e.

.A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el'

.A rágcsálóirtó pépet tartalmazó filterpapír tasakokat az efte a célra szolgáló szerelvényben
helyezzúk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve
feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

4/7



- 2-5 méterenként20-40 gramm csalétek'

- 5_ 10 méterenként 60-100 gramm csalétek.

.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 3812003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell ttintetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utéLrLa 3-4 naponta ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket
pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljiik ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente

ismételjük meg.
.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetóhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik.

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

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatasa miatt a rágcsálók elpuszhrlása a fogyasztás utrin 4-10
nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjú kint, amíg azt a rágcsálők aktivitása indokolja.

.Indokolatlanul ne hasmáljuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítrnény alka|mazásáÍ
kíviínatos integrált kártevőirtási rendszer (IPN{/IPc) egyidejű bevezetésével összekötrri.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók árÍalma ezt követően is tapasztalható' a jelenség okát fel kell deríteni
és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés utiín az etetóiíllomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

12. Figyelrreztetés:
Kizáról'ag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható !

Tilos a készítmén}t nem célszervezet állatok elpusztításríra használni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni' hogy á csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A
kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a
rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egeret vagy patkán54 elfogyasztja.
Az irtőszer kihelyezésekor használjon a hatóanyagnak megfelelő, EU minőségtanúsítv{ínnyal
rendelkező védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohríLrryozni ! Kihelyezés után meleg,
szappanos vizzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élehiszertól és takarmrínytól elkütönítve, gyermek és nem célszervezet állatok á|tal hozzá nem
férheÍő, száraz, hűvös helyen' eredeti csomagolásban tárolandó.
Ne juttassa a ké szítmény,t é\övizbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll'

13. Elsősegélynyűjtás:
Esetleges mérgezés vagy arurak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni !

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

.Hánflatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

.A szájüreget öblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
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ovegye le a szennyezett ruhát és a továbbí hasznáIat elott mossa ki.
.A bort bo szappanos vízzel mossa le.
.P anasz j e l e ntkezé s ekor fordulj on szakorvo sho z.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel' vatosan ciblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van' azttávo|ítsa el és folytassa a SZem további ciblítését.

. Panasz j elentkezé sekor fordulj on szakorvo shoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és belso vérzésjelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kozott akár t bb nap is eltelhet.
A készítmény't lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|lemzo tiineteket (p1. orn érzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelret, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedéstí vagy t bb
haematoma, hirtelen fellépo, szokat|an viscerális fajdalom) észleli, adjon K1-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 mérni. Ha a protrombin ido értéke }4, a mérgezettnek intravénásan
Kr_vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

14.E'ltarthat ság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fenyt l és h t l védett, szátaz, huvos' fagymentes, j l sze|Iozo helyen
tárolva, a gyártást l számitva2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel
kell tiintetni !)

15. Hulladékkezelés:
1 5. 1. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

Akozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a keze|és során elpusdult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét

védokes ztyuben, kifordított mtíanyag zacsk segítségével kell cisszeszedni, maj d egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva |ezárni. A dupla zacsk ban levo tetemet zárt hulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

15.2. A fogtatkozásszeríÍ 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 |. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tcirtén

megsemmisítésérol a 98l200l. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint k telesek gondoskodni.

1 5. 1 .l 15.2. Min d en forgalomb a kerÍil kiszerelés en 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 cé|jára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

16. Címkefelirat:

MURIN Forte Pasta rágcsál irt pép

Hat anyagai 0,005oÁ bromadiolon

Gyártja: VEBI Instituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD)'

35010, olaszország

oTH engedélyszám: HU-20 14-MA-1 4-00082-0000
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valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasznál i ktir fiiggvényében:

Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

LakosságÍ 5., 7 ., 8., 1 0., 1 1.L.L, 11.1.2, 12, 13 e 1.4., l5.l

Foglalk ozásszeríi 5., 7 ., 8., 1 0., 11.2.1, 11.2.2, 12., 13., 14., 15.2

17. oEK szakvélemény számaz 77Itl44l2014. DDo.

Budapest,2014. április ,,'O "
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