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Cínl: l097 BLrdapest, Albert Florián ut2-6
Lel'elezési círrl: l437 Budapest' PÍ. 839.

l ktatoszárn : K E F- l 607 -l 1201]
Eloiratszám: KEF-85 l 5 l20l 4
Tárgy: A Prokurn Ptrszta rágcsál irt pép fbrgalomba hozatali

engedélyérrek rn dosítása

EIoad :Nétllet Balázs
E-rnai I : biocicl.authority@oth.antsz.h u

Telefon: (1) 416-110012960
Melléklet: -

Vcilaszadás esetén kérem, a fenti iktat szamra szíl'eskedjék
hiyaÍkozni.

HATÁno ZAT

Az országos Tisztif orvosi Hivatal (1097 Budapest' Albert Fl rián ut 2-6., továbbiakban oTH) a

PelGar International Ltd (Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34
2QR, Egyestilt Királyság, továbbiakban Kérelmezo) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott, I(EF_8515-3/20I4. számon m dosított I(EF-348-4/20I4. számu határozatát az
alábbiak szerint hivatalb l

mÓdosítj a:

A határozat rende|kezo részének 4. pontja a kol'etkezoképpen modosul:
,,4. Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig érvényes.''

A határozat I. szám melléklete 2. alpontja a kovetkezoképpen m dosul:

z engeoerY aoatal:

Engedély száma
HU -201 4-MA- 1 4-00080-000 1 (piros)
HU -2014-MA- 14-00080 -0002 (kék)

oTH iktat szám KEF-348 -412014
Engedély le.iáratának idtÍpontia 2020.08. 3 1.

Els engedély száma / kiállít ja IE/BPA 70239-001 (red);
IE/BPA 7O239-OO2 (blue) lÍrország

Termék neve az els engedélyen Vertox* Pasta Bait

A KEF-8515-312014. számon m dosított KEF-348-4l20l4. számu határozat egyebekben
vá|tozat|an.

1.

2.

délA

Érkezctt: 2017 JAll. 3 1
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Álmnal NÉPECÉszsÉcÜCYI És rt sZTloRVoSl szolcÁnr
országos Tisztif orvos i Hivatal

s'&
L Iktat'szám: l20I4
] targy: lismerési engedély adminisztratív
I

Ügy intézo:Német Balázs
Telefon: (1) 476-110012960
Melléklet: -
V laszad(is esetén kérem, a fenti iktat számra htt,atliozni

szíveskedjék.

HATÁR DZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest' Albert Fl rián t2-6.) a PelGar International
Ltd (Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2QR, Egyestilt Királyság)
kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban kiadott, 2014. március 6. napján kelt,
KEF-348-4|20I4. számuhatározatát - a határozat tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett _ aZ

alábbiak szerint

m dosítja:

1.) a határozat I. számri melléklet (Engedélyokirat) 4. alpontja a kovetkezoképpen m dosul:

Af,(, ilt:dzo a(Ja
Cégnév S.C. Promedivet SRL
Ltm P AF^.1\ í-r r f t l a d,545ÜÜ, Suvala, jud. iviutc5, Sir. Lungá iii'..i6iG
Telefon I Fax +00 40 265 570 831
E-mail o ffi ce(D,prom ed i vet. ro

2.) ahatározat 7. számri melléklet (Engedélyokirat) 16. alpontja a kcivetkezoképpen m dosul:

16. Címkefelirat:

Prokum Paszta rágcsál irt pép

Hat anyaga: 0,0050Á brodifakum

Forgalmazzai S.C. Promedivet SRL, 54500, Sovata, Jud. Mureg, Str. Lungá Nr.46lG

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00080-0001 (piros színu pép esetén) vagy
HU-20 1 4-MA- 1 4-00080-0002 (kék színupép esetén)

Engedélyes: PelGar International Ltd.,
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34
2QR, Egyesrilt Királyság

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

taial

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltÍintetend pontok

Lakossági 100,200 és 400 g-os
kiszerelések 5.r 7 .r 8., 9., 10., 11.r 12.r 13., 14.r 1.5.

Cínl: 1097 Budapest, Albert Fl rián t

Telefon: + 36 1 476 1100 -
2-6. - Levelezésí cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

E- m ai I : ti szti foo rvos @ oth. a n tsz. h u
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ÁlI-nn lt N ÉprcÉszsÉcÜcvt És TlsZTloRVoSl SzolcÁnr
országos TisztÍf orvosi Hivatal

A KEF-348-4/2014. szám határozat ]. sz m melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tug llamban kíadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcs ntis elismeréséhez

A termék neve: Prokum Paszta rágcsál irt pép

élv adataiAz ada

Engedély száma
HU-20 1 4-MA- 1 4-00080-000 I (piros)
HU-20 1 4-MA- 1 4-00080-0002 (kék)

oTH iktat szám KEF-348 -412014
Eneedély leiáratának id pontia 2017 .01. 3 1.

Els engedély száma / kiá,Jlít ja IE/BPA 70239-001 (red);
IE/BPA 7O23T-OO2 (btue\ l Írország

Termék neve az els engedélven Vertoxt Pasta Bait

Az engedélvtulaidonos adatai:
Céenév PelGar International Ltd.

Cím Unit 13, Newman Lane Industrial Estate
Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Egyesrilt Királyság

Telefon +44 1420 80744

Afr ltnaz dataÍ

6. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetételt aKEF-348-4l20I4. számuhatározat2. számtt melléklete tartalmaZZa.

3.

4.

5.

orga a
Céenév Agrokemol Kft.
Cím 5800 Mezokovácsháza, Végegyházi t 8.

Telefon / Fax +36 (68) 381 091
E-mail agrokem o I (D, invitel . hu

A termék áita|átnos iellemz lz
Biocid terméktípus
száma / meqnevezése

14 l rágcsál irt szet

Felhasználási terÍilet
házi egér (Mus musculus) és
vándorp atkánv ( Rat tus no rv e Pi czs) elpu sztitásár a

Formul áci jellege felhasznáIásrakész, 1 0, 1 5, 20, 25, 30, 40, 50 és 60 grammos'
fi ltemapír tasakokb a kiszerelt rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keseru anyagot (denat nium-b enzoát) tarta|maz, amely segít megeIoznt a
készitmény véletlen emberi fogyas ztását.

Hat anyag EU-szám CAS_szám mlmoÁ

brodifakum 2s9-980-s 56073-10-0 0,005
tisztasága min. 950 grammlkq,

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

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



7. A termék osztályozása és címkézése

7.1'. A termék osztálvozása és címkézése az l999l4slBKiránvelv szerÍnt

7.2. A termék osztálvozása és címkézése az 1272l2008/EK rendelet szerÍnt*

8. Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazásikateg iáju, szabadforgalmri irt szer

9. Egvéb felhasználási el írások

10.

meK osztalYozasa es clmKezese az nYerv szennf;
osztálv ozás Nem ieloléskoteles' EU-veszélyiel nem sztikséges
KockázatÍ
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

sl l 2 E|zárv a é s gyerm ekek számár a hozzáférhet etl en helyen táro 1 and
srs Élelmiszertol, italtol és takarm ányt ltávol tartand
s20l21A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad
s24 A bonel val érintkezés keri'ilendo
S35 Az anyagot és edényzetét megfelelo m don ártalmatlanítani kell
546 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordu|ni, az
edén5fr'lcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.
S49 Csak az eredeti edényzetben tároIhat
561 Kertilni kell az anyag kornyezetbe jutását. Speciális adatokat kell
kérni/B i ztonsági adatIap

rmeK osztatvozasa es clmKezese az renoeref szerlnf ^:

osztáilyozás Nem i eloléskcitele s, ve szély ie|z(5 pikto gram nem sztiksé ge s.

Figyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

P102 Gyermekekt l elzáwa tartand .

P103 Használat elott olvassa el a címkén kozcilt informáci kat.
P262 Szembe, b rre vagy ruhára nem keriilhet.
P270 A termékhasználatakozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273 Kertilni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.
P301 + P310 LENYELÉs ESETÉN azonnal forduljon
ToxlKorÓcnt rcÖzp oNTHoZ vagy orvoshoz.
P404 Zárt edényben tároland .

P405 Elzárv a tároland .

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
eloírásoknak me gfelel en.

*2015. 06. OI-t l k telezoen alkalmazand

elnaszn e

Felhasznál i kiir lakossági felhasznál k
Felhasználás helve zéfi térben és u épiletek kornyékén: egér- és patkányirtásra

Csom as:

Felhasznál i kiir Kiszerelés
egvsége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kÍszerelés ttimege

Lakossági

10,15,20,
25,30, 40,
50 vagy 60

gramm pépet
tartalmaz
filterpapír
tasakok

omtianyag zacsk ban 100, 200 és 400 gramm

omtianyag zacsk ban,
papírdob ozbaheIyezve

400 gramm

1 1. Használati utasítás:

2ls



.A mérgezett csalétek kihelyezése előtt méflegeljiik, hogy a tapas ztalt rirycsá|óárÍalom irtószer
alkalmazása nélkÍil nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda haszniíJata kismértékű
egerIírtalom felszrLrrrolására).

.A készítrnénl olyan helyeken alkalmazzuk, ahol patkrányok vagy egerek előfordulása észlelhető.

.A rágcsálók j el enlétere jellegzetes nyomaikból (fészkek' lyukak' vonulási utak, iirülék stb .) vagy a
rágású okozta krírokból következtethettink. A nyomok vagy láthaÍó károkozások a1apján

becsüljiik meg, milyen mé,rtékben szaporodtak el a rágcsrílók, majd a kezelést ennek ismeletében
végezzik.

.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók szrímá,ra elérhető táplálékforrást
távolítsunk el.

.A nígcsálóirtó pépet tartalmaző tasakok papírborítását ne nyissuk fel!

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

.Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy a
gyermekek, valamint a nem célszervezeÍ áL|atok (az egyéb vadon élő rállatok, illetve a héai- és
haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez. A pépet tartalmaző tasakokat rőgzitsijk az
etetődobozban/ládában ta]áLható rud vagy tiiske segítségével. Lehetőség szerint a dobon'Jládát is
rögzítsük' pl. a paÁozathoz.

. Ennek hirányában a tasakokat _ felnyitrás nélkíil - rakjuk papír vagy műanyag tálcríkr4 majd ezeket a
falak mentén helyezzíik ki, végiil borítsunk rájuk egy-egy tetócserepet vagy más alkalmas fedőlapot
úgy' hogy a nígcsií'lók a csalétket megközelíthessék' de ahhoz illetéktelen személyek, valamint a nsm
cé|szervezet állatok ne ferhesserrckhozzá' A tasakokat, drót segítségével, lehetőség szerint rögzítsÍik
is, hogy azokat a nígcsrálók ne hurcoljrák el.

. Az iÍtószert védjtik a közvetlen víáől, esőtól és az időjérás viszontagságaitól.

- kismértékű rírtalomnál: 5 méterenként 10-20 gramm pép,

- nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként 10-20 gramm pép.

- kismértékű ártalomnál: l0 méterenkent 10_ó0 gramm pep'

- nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 10-60 gramm pep.

.Az etetőhelyeket az elsó két hét sorrín 3-4 naponként ellenőizziik, a fogyást pótoljuk' a
megromlott csalétket cseréljiik le' Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg. A csalétek
kihelyezését addig follassuk , atníg a rágcsá|ók aktivitása teljesen meg nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetőhelyet, az eqyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra isje1en vannak,helyezzitk
át az irtószert máshova.

.A veralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók e1pusztulása a fogyasztás után 3-
5 nappal vrírható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsálók aktivitrása indokolja.

. A rágcsálóártalom a kezelés hatására á|tatában 2-6 hét alatt megszűnik. Amennyiben a
rágcsálórírtalom 4 hét alatt sem csökken érzékelhetóen, forduljunk kríLrtevőirtó szakemberhez.

.A kezelés utrín, de legkésőbb 6 hét mulva, az etetőállomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.
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12. Figyelmeztetés:
Kizárólag úgcsálóirtásra és csak a hasznrí,lati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítrnénl non célszervezet állatok elpusztítiásríra használni!
Az etetóiíllomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszervezet iíLllatok ne férhessenek hozzá.
A készítmény mérgező az emlősökre' és a madarakra' A kutya' macska' sertés és minden egyéb
ragadozó és/vagy dögevő iíllat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtő szerÍsl elpusztult vagy legyengÍilt
patkány' egeret elfogyasztj a.
Munka közben tilos enni' inni vagy dohrlnyozni! Kihelyezés utrán meleg, szappanos vízzel alaposan
kezet kell mosni.
Beszennyezetl, romlott rágcsálóirtó szsrt ne hasznríljon fel.
Elelmiszertől és takarmrín1tól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet áIlatok éltal hozzá nem
férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó'
Ne jutlassa a készítményt é\ővfube.

13. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mergezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetát azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dob ozát, cimkéjét vagy
biztonsági adarlapj át.

.Hránytatás csak az orvos kifejezett utasítiásríra törtenhet.

.A szájiireget öblítse ki üzzel'
oEszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki'
.A bórt bő szappanos vízzel mossa le.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
.A szemet tartsa nltva és néhány percen keresztiil bií vizzel', óvatosan öblítse ki.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útrnutatás az orvosnak:
A készítrnény veralvadásgátló hatóanyagot, brodifakum ot tartalmaz. A rágcsrílóirtó szer lenyeléset
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A rnérgezés/expozíció és a tiinetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben ajellemző tiineteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésíí vagy több
haematoma' hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdatom) észleli, adjon K1-útamint. Ha nem
észle|hető vérzés, akkor a mérge zeÍt e|láÍásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a
protrombin időt (INR) meg kell mémi' Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésere is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszete| ellen(íizri sziikséges.)

14. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, ziárt csomagolásban, fenytől védett, szríraz, hűvös helyen üírolva, a gyártéstől szálmítva2
évig használható fel. (A gyrártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tiintetni!)
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15. Hulladékkezelés:
A kozegészségiigyiveszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében) az ellenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akeze|és során elpusztult rágcsál kat.
Az elhullott rágcsál tetemét véd kesztyuben, kifordított mtíanyagzacsk segítségével kell
osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni. A dupla zacsk ban
levo tetemet zárthu|ladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként
torténik.
A kezelés után azetetohelyeket szrintesstik meg. Gytíjtstik cissze 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 szettveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

16. Címkefelirat:

Prokum Paszta rágcsál Írt pép

Hat anyag O,}}5oÁbrodifakum

Forgalmazzai Agrokemol Kft.' 5800 Mez kovácsháza, Végegyházi t 8.

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00080-000l (piros színupép esetén) vagy
HU -201 4-MA_ 1 4-000 8 0 -0002 (kék színu pép esetén)

valamint, az Engedélyezési lap alábbí pontjai.. z felhasznál i kiir és a csomagolás jellege
ftiggvényében:

18. oEK szakvélemény száma: 77 1ll32l2014. DDo.

Budapest, 2074. március,, ."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

\
4,\ 

'L-

Dr. Kovács Márta
foosztályvezeto

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltÍintetend pontok

Lakossági
100, 200 és 400 g-os
kiszerelések

51 7 .r 8., 9., 10., 11, 12.,13., 14.r 15.

515


