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í . Adminisztratív informáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelmi név
Magyarország Nora Pasta rágcsál irt pép
írország Nora Pasta

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0001400-0000

Az engedélyezés dátuma 2013-06-21

Az engedély léjáratának dátuma 2020-08_31

Az engedélyes neve és címe 
i;; ?'"'"%:Tiiá^ ,, 4480 Engis

1.3. A termék gyárt ja/gyárt i

A gyáÉ neve Belgagri S A.

A gyárt címe Rue des Tuiliers '| 8-4480 Engis Belgium

Gyártási helyek Rue des Tuiliers í 8_4480 Engis Belgium

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Pelgar lnternalional Ltd

A gyárt címe Unit 13 Newman Lane GU34 2aR Alton Egyesfjlt Királyság

Gyártási helyek Prazska 54 280 02 Kolin Csehorszag

2. A termék osszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi tisszetétele
BAS szám EK_szám CAS_szám Kcizhasználatri név lUPAC_név Funkci Tartalom (%)

26 259-978-4 56073-07-5 Difenacoum Hatoanyag 0 005
RB _ csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.1' osztályozás
No classification

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok
Nem meghatározotl

ovintézkedésre vonatkoz Gyermekektol elzáíVa lartando
mondatok Kerulni kell ez enyagnak a kÖrnyezetbe Valo kUutását.

LENYELES ESETEN: 
véd keszty használata kotelezo

Azonnal forduljon orvoshoz .

A taftalom elhelyezése hulladékkénl: nemzeti el írásoknak megfelelc5en. .

EngedélySZánr: HU-20 l 3-MA-O0034-0000 2 I 6 oldal
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4. En gedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Kiszerelések Iakossági felhasznál k részére

Terméktipus 14 terméktípus _ Rágcsáloirt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek íél méteres kozetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása
pontos leírása, amennyiben észlelheto
indokolt

Felhasználási terailet Beltéri , Egyéb

zárt térben és az épuletek kÖrnyékén: egér - és patkányirtásra

Felhasznál i k r Lakossági (nem foglalkozásszerÚ)

Célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
MUs musculus házi egér Fiatal egyedek
Mus musculus házi egér lvarérelt egyedek
Rattus rattus hái patkány Fiatal egyedek
Ratlus rattus házi patkány lvaréretl egyedek
Rattusnorvegicus vándorpatkány Fiatalegyedek
Rattusnorvegicus vándorpatkány lvarérettegyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer Csalétek alkalmazása

Leírás

D zis:

Hígítás: 10o%

A kezelés száma
és íd zítése: eoerek irtásakor:

kismértéku ártalom esetén: 5 méterenként 20-30 gramm rágcsál irt csalétek (2-3 tasak) Vagy 'l db egérirt doboz

nagymértéku ártalom esetén: 3 méterenként 20_30 gramm rágcsál irto csalétek (2-3 tasak) vagy í db e9érirto doboz

patkánvok trtásakor:

kismér1ékri ártalom esetén: 10 méterenként 90-100 gramm rágcsál irto csalétek (9-10 tasak) vagy 1 db patkányirt láda

nagymértéku ártalom esetén: 5 méterenkénl 90-100 gramm rágcsá| irto csalétek (9-10 tasak) vagy 1 db patkányirto láda

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Ípus Anyag Méret
Tasak Papír, karton 10 gramm

Leírás
10 gramm csalétek, filterpapír tasakban,

.m anyag egérirto dobozba helyezve: 30 gramm

.m anyag patkányeteto ládába helyezve: 100 gramm

.utántolt kiszerelésként m anyag vodorben: 240,25o Valamint 480 9ramm

.utántÖlto kiszerelésként muanyaggal bélelt kertondobozban.240,250 valamint 480 gramm

Biztonsági
j llemz k

4.1.'l . Felhasználásra vonatkozo specifikus elcíírások

A rágcsál irt szerelvényt tartalmaz kiszereléseken feltÍintetend :

kismértékÜ egérártalom íelszámolására)

becsÜl'iuk meg' milyen mérlékben szaporodtak el a rágcsálok, ma.1d a kezelést ennek ismeretében végezzuk

.A borrel valo érintkezés kerulendo (lehetoség szerint Viseljen védokesztyr_il)

.A kezelés megkezdése elott lehetosé9 szerinl minden, a rágcsálok számáÍa elérhetotáPlálékíorrást táVolílsunk el

gy' hogy a hosszanti oldalá a íallal érintkezzen, és nyílásai a íalhoz essenek kozelebb

naponta ismételjÜk meg A csalétek kihelyezését addig folytassuk' amíg a rágcsálok ártalma teljesen meg nem sz nik

.Ha a kihelyezett csalétek íolyamatosan elíogy, akkor lélesítsunk tobb etetohelyet' az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét Viszont ne noveljÜk

.Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak' de a rágcsálok továbbra is jelen vannak, helyezzÜk át az irtoszert máshova

.A Véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatl a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-1o nappal várhat

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

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét mÚlva, az etet állomásokat gyÚjtsÜk Össze, az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarítsuk fel

A rá gcsá l irt szerelvényt nem tartalmaz kiszereléseken feltÜntetend :

kismér1éku egérárlalom felszámolására)

becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaPorodtak el a rágcsálok, majd a keze|ést ennek ismeretében végezzÜk

.A borrel vaI érintkezés kertJlendo (lehetoség szerint viseljen védokesztyrjt)

.A kezelés megkezdése elott lehetosé9 szerint minden' a rágcsál k számára elérheto táplálékforrást távolítsunk el

Engedé l y szál77: HtJ-2 0 1 3 -MA-0003 4-0000 3 I 6 oldal



A KEF-9030-712076. számr lratározat l. számu melléklete

segílségével és gondoskodjunk az állomás stabil rogzítésérol is

tartalmaz tasakokat dr t segítségével rogzítheljÜk is' hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el

.Az etet helyekre írjuk rá: ,,Yigyázal|. Rágcsáloirto szert tartalmazl''

naponta ismétel.iÜk meg A csalétek kihelyezését addig folylassuk' amíg a rágcsálok ártalma tel.iesen meg nem szunik

-Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elíogy, akkor létesítsunk tobb etetohelyet, az egyes etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyisé9ét viszont ne noveljuk

.Amennyiben a csalétkek érintetlenÚ| maradnak' de a rágcsálok továbbra isjelen Vannak, helyezzÜk át az irt szert máshova

.A véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a Íogyasztás után 4-10 nappal várhat

.A csalétket csak addig hegyjuk kint, amíg ezt a rágcsál k aktivitása indokolja

.A kezelés' a rágcsálok elszaporodásának mértékétol íUggoen' 2-6 hetet vehet igénybe

.Amennyiben a ré9csál ártalom 6 hét alatt nem csokken, íorduljunk kártevoirto szakemberhez

.A kezelés után, de legkésobb 6 hét m lva' az etetoállomásokat gyŰjtsuk Össze' az esetlegesen kisz r dott irt szertlakarítsuk fel

4.'l.2. Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4.1.3. A felhasználás során Val szín síthet k<izvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyrijtási el írások és a ktirnyezet védelmétcélz vintt

4.'l ,4. A felhasználást l f gg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

zacskoban lev telemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként lorténik

4.1.5. A felhasználást lfÍ.igg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolásifeltételek mellett

4.2. kiszerel ése k fo g l al kozásszerÍÍ fe l h asz ná l o k ré szé re

Terméktípus 14 terméktípus _ Rágcsál irlo szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épuletek fél méteres kozetében' olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egeÍek vagy patkányok eloíordulása
pontos leírása, amennyiben észlelheto
indokolt

Beltéri , KÜltéri

zárt térben és az épÜletek kÖrnyékén valamint a szabadban (patkánylyukak mellett, hulladékleÍakok terÜletén): egér - és patkányirtásra

Szakképzett felhasznál ' Foglalkozásszer felhasználo

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Fiatal egyedek
Mus musculus házi egér lvarérett egyedek
Rattus raltus hái palkány Fiatal egyedek
Rattus rattus házi patkány lvaréÍett egyedek
Raltusnorvegicus vándorpatkány Fiatalegyedek
Rattusnorvegicus vándorpatkány lvaÍérettegyedek

Az alkalmazás m dja(i)

Mrídszer Csalétek alkalmazása

LeíÍás

D zis:

Hígítás: 1o0%

A kezelés száma
és id zítése: eqeíek irtásakoÍ:

kismérték ártalom esetén: 5 méterenként 20-30 gramm rágcsáloirlo csalétek (2_3 tasak) Vagy 'l db egérlrto doboz

nagymérték ártalom eselén: 3 méterenként 20-30 gramm rágcsál iío csalétek (2-3 tasak) vagy 1 db egérirto doboz

patkánvok irtásakor:

kismértéku ártalom esetén: 10 méterenként 90-100 gramm rágcsáloirto csaÍétek (9-10 tasek) Vagy 'l db patkányirto láda

nagymértékÚ ártalom esetén: 5 méterenként 90_100 gramm rágcsál irto csalétek (9-10 tasak) vagy 1 db patkányirto láda

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
Tasak Papír' karton 10 gramm

Leírás
í0 gramm csalétek, filterpapír tasakban

:.mÜanyag Vodorben: 5 valamint 10 kilogramm

.m anyaggal bélelt kartondobozban: 5 Valamint 10 kilogramm

Biztonsági
jellemz k

4.2.1 . Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

.A nyomok Vagy láthetokárokozások alapján becsuljÜk meg' milyen mértékben szaporodtak eI a rágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében VégezziJk.

érdekében javasolt a kÜlonbozo hatoanyagu készítmények felváltva torténo alkalmazása

.A csa|étek kihelyezése elott Iehetoség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk eI

.A termék használata kozben hasznáIjon megfelel védelmet ny ljto' EU minosé9tan[rsítvánnyal rendelkezo védokeszlyr.n

Felhasználási terii let

Felhasznál i k Í

célszervezetek

Erlgedél y szán: H U-20 l 3 -MA-00034-0000 4 I 6 oldal
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Go ndckod]Un k áz éle lóállofrliso k .tá bil ó9 z ité sé Íól

és azókon felk.|llihlélni a Íáqq*'óiÍló szer néVál' h.lóany.oá' ell.nyeÉ| válarinl.2.lkalftazón.vél cimétés lé eíon3ámá

áddig folÍágsuk' Em'g. íágcsáók án.lúá leljeson m.9 nen szúíik'

-H. . kih ely€zéll csa lá lék rolyá m.lo s.n .lfogy a kkor lé lesilsiht tóö b e le lóhelyei' az . gy.s .lelóh élyékén kih ély.zelt dobo zok ménnyisá gé t vi3zo.t ne nóV. !ük

'Am€nnyiben a cs. élkek aÍinle(lenü méÍ.dnák' dé. Égcsá ók lovábblá i9jelen vánn.k h.lyézzi]k á az idószen náshova

.A V! ÍalvádáoáUó hal@.' á9 ká sle ltele h ha lásá mian l ráq.sáld* .lp u szl! lása á íogygszlás ulán 4- 10 n.ppé l váhaló

k.l deÍile.l és . 9u\5é9.! inlÉz\.dé3€rq íe! l.lli.nni'

.A kezelé5 ulán áz .lelóé]lohá6okal gyiilsúk fuP.' lz é9étléqésen kjszóódolt iíószéd lákáÍilsuk íel

4.2'2. Félha3ználáslá vonatkozó 6pociÍkus kockázátcsókkentó lntézkedésel

4.2.a. A Íélhásználás soíán válószhúslthotó közvetlén vagy közvetelt hálásol Észletei, az elsóségély_nyújtásiélóírások é3 á kömyéz.t véd9lmétcélzó óvini.

4'2.4' Á Íélha3zná lá stól függóén á témék é5 c5oma9olása bizton3ágos ártalmatlanitiisála vonatkozó éIÖIrá3ok

4.2.5' A í.lhaszná lá sró l Íüggóén á ternék tá ío|á si féltételei é5 éllarth.ni3ági idéjé 6zokásos tá.olásl féltételok méllgtt

5. Általános használati utasítás

5'1. Használati utasítások
Lásd a la ko $á9i á ! fogl.lkozássz. ú félhászn álókÉ vonálkozó há sznáati Uias ilás l a 4 l 1 é s a ,l 2 l Po.lban kllón-kúLth

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A caá]élket oly.n h€ly€kE Ékj. ki aholg'€m.kek, hái_és halzonállalok mádaEk, v.láíinl má3 nén oll*eryézel álaiok nem Éóelnek hozzá

Munká kózb.n Uoréón]' inniV.oy dohányoz.i Kjhely.zá3 utin mel.g' lz.pp.noE vizzélálépos.n k.zel kellmo$i

Á kaszilmény mérc.zó az .mltkókr é5amad5Ék.. A kulyá' mácská' 3enés as mind€n écyéb Égódozó as/v.gy dÓgevóánd méqezt'dh€l' ha. ré!*álóirt'' 3zerld élpuszlun v.gy
l.lyén€ül ég€El v59y pE lkányt .lfolyá szljá Ílos á kaszilrnén'.l n.m úl*e'.zetállábk e pu.zl'lá9á6 hasznáhi|

B$zénnyezetl' Emloll fligcsálóirló szérlné hásznÉljon fél Bizlongágiáda áp follalkoá.szenúíelhatzÓáók kéé$@ Í.ndelk€zé3É éll

É l. hl szeíól iláltól é s l.k.m ánylól lávol i.íá n dó

5.3. várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a kórnyezetvédelmi óvi

E9éIlé9e5 marg.zés vaoy ánnák gyán'ja .3elén azonnál ofroshoz k.ll íoduln és . cimkél az onosnak m€9 ke l úulalni!

!9!t!É.9_9Éelé!

.L.nyelésés.lén.zonná]ío.duljon ofooshoz és úuIa3sá neg al.rmékdrbozál' cimkéial Vágy bizlon sági . da á pjál

.H ytálás Gek az o o s k iíejeze[ ulasiláséíá lóíénhel

.A szái'€g.t óblilse ki vízz.l

. &zmél.llán 96mólynék sémmil né .djon 
'áon 

ál

EéqqjÚé&!
.Ve!y.lea szen.yézell ruháase lovább hasznél5l elóll mo!s. ki

.A bö1 bó 9..ppáno' vi2zélmos..lé

. Pá n.9 ] él. nlkezá sék oÍ 
'oÍd! 

jo n sz. koBoshoz

s3gÉcj!!é!-9!9E!
.A s2émé1Lrl$ nyilv. ás néhány pércén ker.Elü bóvizzél fuálosén öblilso ki

.Ha.32émbén konl.kl|.n.9é ván, aa lávo]itsá elas folyLss.. szem lovabbi óblilé'al

.PEnász je]énlk.2éscko' Ío.duljon sz5koruoshoz

unulalás az Ófoosnák]

A kásziLhény véElvádásgálló h.kjÉnyágoi' diÍ'nakumol l.n.h* Á ní96álóirtó 92e.lény€ á9ét lÜv€lóén caó*k.nh.t a vaÉlvádfui kép€sség és bál95 véEésj.|e.lk.áetA

vilami.l kél' .dni A k€zelés lóbbgzÚi méolsmétlé3érc i! szÜ*séq léhél Ell6n*.rc: x]_vilémin (A kéz.lás h.|á$ss4áI .bor.ló.iumi nódsz.rel .llenaíizni szi]kséoés )

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

csomaqÓlásokon íe| ke|| tülelnil

6. Egyéb információk
oEK 3zakvélehany: oo EP 0/2913-2/2015

tlngedél1,szátlr : H tJ-20 1 3 -MA-00034-0000 5 I 6 oldal r\_/
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A cimkefelirat ladalmazza.

Nora Pasta rágcsálriirt pép

lll. forgalmazási kalegoÍiáj irt szer

Hat anyaga: 0,0050/o difenakum

Engedélytutajdonos: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgtum

oTH engedélyszám: HU-201 3-MA-'t4-00034-0000

Valamint' a jelen dokumentum alábbi pontjai, a íelhasznál i k r fÜggvényében:

Lakosságiíelhasználoknakszántkiszerelések:3,4.1'(kivéveakiszerelésekéscsomagol anyagokravonatkoz Íész),5.2'5.3'5.4'5'5 pontok'

Foglalkozásszerr] Íelhasználoknak szánt kiszerelések: 3., 4'2.(kivévc a kiszerelések és csomagol anyagokra vonatkoz rész)' 5.2. 5.3' 5.4, 5.5. pontok.

A míianyag rágcsálríiÉ dobozokon felt ntetendo az alábbi szoveg:

Nora Pasta rágcsál irt pép

Hat anyaga; 0,005% difenakum

Ellenszere: Kl-vitamin

Engedélyes: Belgagri S.A. Rue des Tuiliers 1, Engis, 8'4480, Belgium

oTH engedélyszám: H U-20'1 3-MA-'1 4-00034-0000

Továbbá a rágcsáloirt pépel tarlalmaz ÍilterPaPír tasakokon felti]ntetend az alábbi szoveg:

Nora Pasta rágcsáloirt pép

Hat anyagai: 0,005% diíenakum

EllenszeÍe: K|-vitamin

Engeclé1 y szám: HU-20 1 3 -MA-00034-0000 6 I 6 oldal


