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1. Adminisztratív informáciok
1'1' A termék kereskedelmi nev

2. A termék tisszetétele és el állítása
2.1. A termék min ségi és mennyiségi lisszetétele

2.2. A forrnuláci típusa

Felhasználásra kész, granulált rágcsál irt csalétek.

I Amcnnyibcn a ternték egynét t bb névvel rendelkezik, valamennyi nevct meg lehct adni ebben a mez ben, ha az SPC egyéh elemei azonosak.

'E'gyéb 
esetbcn további SPC-ket kell mcgadni (ncvcnként cgyct).

- Ncnt hatÓanyagok. amelyek ismerclc clengedhetctlen a termék megfeletl felhasznrilásához. Az SPC-t tartalmazo kérelemben a kérelmez nek
jcl tnic kell a pontos funkciÖt (pl. old szer, riaszt szer, taíÓsítoszer, pigmcnt stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-ben czt az informáciot nem k zlik,
csupán a nem hat 'anyag ncvét.
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Kereskedelmi névl ország (adott esetben)
Protect Revol ution rágcsál i rt
granulátum

Magyarország

oEK szakvélemény száma 77 LLl50l2OL3. DDO.

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe Név Bábolna Kornyezetbiol giai Kozpont Kft.

Elérhet ség H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
telefon : +36-0 1-4320-400
e-mail: i nfo@ babolna-bio.com

Az engedély száma HU- 20 1 4-SP- L4-O0L20 - 0000
Az engedély kiadásának dátuma zol4. novembef ,, lí "

Az engedély lejáratának dátuma 2018. november , !('
1,3. A termék gyárt ja / gyárt i
A gyárt neve Bábolna Kornyezetbiol giai Kozpont Kft.

A gyáÉ címe H-1107 Budapest, Szál!ás u. 6.

Gyártási telephelyek H-2943 Bábolna, Koves J. t 1

1.4. A hat anyag(ok) gyárt ja/gyárt i

Hat anyag bromadiolon
A gyárt neve Dr Tezza S.r.l
A gyárt címe Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevlo, olaszország
Gyá'tási telephelyek Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, olaszország

Kiizhaszná|atri
név

IUPAC-név Fun kci cAS-szám EK-szám Tartalom
(o/o)

bromadiolon 3-Í3-|4-(4-
bromophenyl )p heny! I -3 -
hyd roxy- 1- p henyl propyl I -2-
hydroxychromen-4-one

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

denat nium-
benzoát

keserÍÍ
ízanyag2
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3. Figyelmeztet mondatok r s vintézkedésre vonatkoz mondatok3

3.1. A termék osztályozása és címk, zése az L272|zaoBl EK rendelet szerint

ozas Nem Íelciléskoteles, veszélyt jelz piktogram nem szuk
i kateq ria

lmeztet mondat

Címkézés

P1o2 Gvermekekt l elzárva tartand .

Pzzo Él'etmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand .

P262 Szembe, b rre Vagy ruhára nem kerÜlhet.
P27o A termék használata kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni.
P28o Véd keszty használata
P3o1 + 31o Lenyelés esetén:
kozponthoz vagY orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
e! írásoknak megfelel en,

3.2, Atermék osztályozása és címkézése a 67 Í'548lEGK irányelv (veszélyes
anyagokr l sz l irányelv) és az Lggg/45/ER irányelv (veszélyes készítményekr l
sz li irányelv) kiivetelrnényei szerinta

osztály ozás és cím k ézés a fizika i-kém iai tu lajdonságok te ki nteté ben

kotelez .

azonnal forduljon toxikol giai

Veszélykateg rla osztályozás
nincs Nem jeltiléskoteles, EU-veszélyjel nem szÜkséges.

osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek teklntetében

Veszélykateg ria osztályozás
nrncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem sztikséges.

osztályozás és címkézés a kiirnyezet tekintetében

Veszélykateg ria osztályozás
ntncs Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem szukséges.

Címkézés:
R-mondatok: nem sztikséges

S-mondatok:

52 Gyermekek kezébe nem kertjlhet.

Srs Életmiszert l, italt l és takarmányt | távo! tartand .

' Mikroorgunizmus alapu tcrnrckekre: említés anÓl' ha a biocid terméken lcl kell ttlntctni a (rnunkájuk során biologiai anyagokkal kapcstrlutos

ktrckrizatoknak kitctt rnunkavállalrik védclmér I sz l ) 2000/54lEK irányclv ll. tuelléklete szerinti .,biolÓgiai vcszély'' jelet.
o 

t.lhíu.1uk t'igyetmét, hogy n nemzcti engedélyezési kérelmek csctében 20l5. jÍrnius l-ig az, osztályozásnak és a címkézésnek a 67/548/E0K,
vatantittt az 1999l4SlEK iranyclvck kÖvetelménycinek is mcg kell fe!elnie. Unirls engedélycz snél z nem szÍlkségcs.

Flgyelmeztet
mondatok

vonatkoz mondatok
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s2olzt A használat kcjzben enni, inni és dohányozni nem szabad.

s24 A b rrel val érintkezés ker lend .

S35 Az anyagot és edényzetét megfelel modon ártalmatlanítani kell.

S37 Megfelel véd kesztyiÍt kell viselni.

s46 LenyeIése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagol burkolatot és a
címkét az orvosnak rneg kell rnutatni4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4' Engedélyezett felhasználás(ok)
4.1. tábláeat: Felhasználás # 

'' 
- 2 db gyszer használatos egérirt dobozt

tartaImaz kiszerelés lakossági felhasznál k részére'

4.7.3, A # 7 felhasználásra vonatkoz val színiÍsíthetiÍ kiizvetlen vagY kiizvetett
hatások részteteÍ, els segéty-nytijtási el írások és a kiÍrnyezet védelmét célz
vÍntézkedések,

4.1..4, A # t felhaszná!ásra vonatkoz specifikus, a termék és csomágolása
biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások'

5 
Másolia át czt a tábtázatot annyiszor, ahányszor sz(lkscgcs (felhasználásonként egy táblazat),

Terméktípus 14. terméktípus

Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az épu]etek tél rnéteres k rzetében,
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleéÉve)

házi egér (l4us musculus) fiatal és ivarérett egyedei

Felhasználási terÍilet zárt térben és az épÜletek kcirnyékén: egérirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek (rágcsál etet<Í szerelvénnyel
egyÜtt kerul forgalomba)

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

5 m2-enként 1 dobozt
eztncivelj k2dobozra.

helyezzÜnk ercÍsebb egérártalom eseténki,

Felhasznál i kiir !a kossá9i fel hasznát k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

20 gramm csalétek, filterpapír tasakban, egyszer használatos,
mÍiányag egérirt dobozba helyezve; 2 dblpapírdoboz (0,04 Kg)

4.7'7. A # 7 felhaszniÍlásra vonatkoz specifikus el írások,

A tasakolt rágcsál irt granulátumot tartalmazo, egyszer használatos egérirtÓ dobozt - a

filterpapír fe![ontása nélkul _ helyezzuk az egerek által látogatott helyekre, fe]tételezett
b voheiyeik kozelébe. Ügyeljtink arra, hogy a csalétket gyermekek és háziállatok által hozzél

nern férnet , es t r védett helyre tegyÜk. A kihelyezés el tt távolítsuk el a véd f liát a doboz
alján lév ontapad fetÜletr l, majd ennek segítségéveI rogzítsÜk a dobozt a kívánt helyen,
(lgY, hogy nyílásal a padt -fal szeglethez essenek. Ne ragasszuk a dobozt nedves| poros Vagy
rnáll felÜletre.

4.7.2. A # l felhasznáIásra vonatkoz specifÍkus vÍntézkedések,

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az

ellen rzésekkel f,árnuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az

elhullott ráqcsálb tetemét véd kes71y!íben, kifordított mrianyag zacsk segítségével kell
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osszeszedni, rnajd egy további zacsk ba beletenní és osszecsom zva lezárni. A dupla
zacsk ban lev tetemet zárt hulIadéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése
komm unális hu lladékként torténik.

4,1'5. A # I felhasznáIásra vonatkoz specífÍkus tárotásÍ feltételek és eltarthat sági
Íd szokásos tárolási feltételek mellett,

Terméktípus 14. terrnéktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és az éptiletek 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 egyedei, valamint
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiata! és ivarérett egyedei

Felhasználási terli let záft térben és az épÜletek kcirnyékén: egér_ és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

A 90 9 rágcsál lÍt csa!étket tartalmaz tálcákb l:
oegérirtáskor 5 m2-enként 1 db-ot,
.patkányirtáskor 7-Lo méterenként 2 db-ot helyezzÜnk ki.
Er sebb egérártalom esetén a tálcák számát noveljÜk 2 db-ra,
5 m2-enként.
A 175 g rágcsál art csalétket tartalmaz tálcákb l:
opatkányirtáskor 7'to méterenként 1 db-ot helyezzÜnk ki.

FeIhasznál i k r la kossági felhaszná 1 k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

90, vagy 175 gramm csalétek, filterpapírral fedett mrlíanyag tálcán,
2 darab/papírdoboz (0,18 k9, Vagy 0,35 kg/papírdoboz)

4.2. térblázat: Fethasználás # 2 - 2 db míianyag tálcát tartalmaz kiszerelés lakossági
felhasznál k részéreo

4.2.7. A # 2 felhasznáIásra vonatkoz specÍfÍkus el írások,

A rágcsá| ift granulátumot tartalmaz tálcákat - a filterpapír felnyitása nélkÜl - helyezzuk az
egerek és patkányok álta! látogatott helyekre, azok vonulási rit3aira illetve feltételezett
b v helyuk kozelébe rigy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épÜletek
kornvékén es t I védett helyre teqyÜk ki a ráqcsál irt szeft.

4,2,2. A, # 2 felhasznáIásra vonatkoz specÍfikus vintézkedések.

4,2.3, A # 2 felhasználásra vonatkoz val színíisíthet kiizvetlen vagy kiízvetett
hatások részletei, els segély-ny jtási el írások és a kiirnyezet védetmét célz
víntézkedések,

4.2.4. A # 2 felhasználásra vonatkoz specifikus, a termék és CsamagoÍása
biztonságos ártalmatlanításá ra vonatkoz eI írások.
A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébenl az
ellen rzésekkel párhuzamosan el kell távoIítani a kezelés során elpusztult rágcsálokat. Az
eIhullott rágcsá! tetemét véd keszty ben, kifordított míianyag zacsk segítségével kell
osszeszedni, maid eqv további zacsk ba beIetenni és Összecsom zva lezárni. A duola

Másolia át ezl atábluzatot annyíszor, ahányszor sz kségcs (t'clhasználasonként egy táblazal).
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zacsk ban levcí tetemet zárt hulladéktárolo edénybe kell helyezni; további keze!ése
kommunális hulladékként torténlk.

4,2,5, A # 2 felhasználásra vonatkoz specÍf|kus tárolási feltételek és eltarthat sági
id szokásos tárolási feltételek mellett,

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

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

Célszervezet (a
fej! dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és

egyedei, valamint
ivarérett egyedel

Felhasználási ter let zát térben és az épÜletek kornyékén: egér- és patkányirtásra

Az aIkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

A 100 g rágcsál irt csalétket tartalmaz zacsk kb l:
oegériftáskor 5 m2-enként 1o0 gramm'
opatkányirtáskor 7-to méterenként 200 gramm.

Fethasznál i kiir lakosság i felhasznál k

Kiszerelési egységek
és csomago! anyagok

100 gramm csalétek m anyag zacsk ba t Itve, papírdobozban (2
dbldoboz -O,2 kg; + dbldoboz-O,4 kg

4.3. táblázatl Felhasználás # 3 - 1oo granulátumot tartalmaz míianyag zacsk s
kiszerelés lakossági felhasznál k részére7

4.3,2, A # 3 felhasznáIásra vonatkoz specifÍkus vintézkedásek,

4,3.3, A # 3 felhasználásra vonatkoz val szÍníisíthet kéjzvetlen vagY kbzvetett
hatások részletei, els segély-ny jtási el írások és a kiírnyezet védelmét c lz
vÍntézkedések.

4.3.7, A # 3 felhasznáIásra vonatkoz specifÍkus elÍÍÍrások.

A rágcsá! irto granulátumot taftalmaz mtianyag zacskot - annak fe|nyitása nélktil _ helyezzrik
az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási titiaira illetve feltétetezett
b v, helyuk kozelébe Úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. nz épÜletek
kornyékén es t l védett helyre tegyÜk ki a rágcsát irt szeft.
A rniÍanyag zacsk t papír Vagy m anyag tálcákra helyezztik ki, majd borítsunk rá egy-egy
tet cserepet vagy más alkalrnas fed Iapot rigy, hogy a rágcsál k a csalétket megk zelíthessék,
de ahhoz illetéktelen szernéIyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak
ne férhessenek hozzá. A zacsk t lehet ség szerint rogzítsÜk is (pl. dr t segítségével), hogy azt
a rágcsál k ne hurcolják el. A csalétket m anyag egéretet dobozban Vagy patkányetet
ládában is ki iÜk.

4.3.4. A # 3 felhasznáIásra vonatkoz specÍfikus, a term k és csomagolása
b Í zto ns á g os á rta l m at I a n ítá sá ra v o n at koz e lijí ráso k.

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellgn rzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsálo tetemét véd keszty ben, kifordított m anyag zacskÓ segítségével kell
osszeszedni. maid eov további zacsk ba beletenni és osszecsorn zva lezárni' A du

' Mlsoliu Át 
"rt " 

tiblázatnt antlyis7.o., ahámyszo. szlikseges (fclhasrrrálrisonként .gy tliblázat),
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zacsk ban lev tetemet záft hulladéktároI edénybe kell helyezni; továbbl kezelése
komrnuná lis hu! ladékként tcirtén ik.

4.3.5, A # g felhasznáIásra vonatkoz specÍfikus tárolási feltéteÍek és eltarthat sági
idij szokásos tárolási feltételek mellett,

4.4. táblázat: Felhasználás # 4 -2oog granulátumot tartalmaz míianyag zacsk s
kiszerelés lakossági felhasznát k részére8

Terméktípus 14. terrnéktípus
Az engedétyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben és
olyan helyeken alkalmazzuk,
észlelhet .

az épuletek fél rnéteres kÖrzetében,
ahol patkányok eI fordulása

Célszervezet (a
fejt dési szakaszt is
be!eértve)

vándorpatkány (Raftus norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei

Felhasználási teríilet zárt térben és az ép letek kornyékén: patkányirtásra

Az alkalmazág m dja(i) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az aIkalmazás d zisa
és gyakorisága

A 200 9 rágcsál irt csa!étket tartalrnaz zacsk kb l:
opatkányirtáskor 7-10 méterenként 2o0 gramm.

Felhasznál i kiir la kosságl fel használ k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

200 grarnm csalétek m Íanyag zacsk ba tÖItve, papírdobozban (2
db/doboz -0,4 kg)

4.4.2. A # 4 felhasznáÍásra vonatkoz specÍfÍkus vintézkedések.

4.4,3, A # 4 felhasznáIásra vonatkoz val színiÍsíthet k zvetíen vagy kiizvetett
hatások részleteÍ, elsÍÍseg,éÍy-ny jtásÍ el Írások és a kiirnyezet védelm,ét célz
víntézkedések.

4.4.4. A # 4 felhasználásra vonatkoz specifÍkus, a termék és csoftragoliísa
bÍztonságos ártaImatlanítására vonatkoz eliiírások.
A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekébenI az
ellen<írzésekke! párhuzamosan el kell távolítanl a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsál tetemét véd keszty ben, kifordított m anyag zacsk segítségével kel!
osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és cisszecsom zva lezárni. A dupla
zacsk ban lev tetemet zárt huIladéktárol edénvbe kell helvezni: további keze]ése

8 
vásorya ál lzt a láblia:atoaannyiszor, ahányszor szílkséges (fe lhasználasrlnként egy táb_tázat)'

z0t4-Lt-20 SPc TERMÉK]ELLEMZŐK ÖsszrrocLAlAsA

4,4,!, A # 4 felhasznáIásra vonatkoz specifikus eltjírások,

A rágcsáI irtí granu!áturnot tartalmaz m anyag zacsk t - annak felnyitása nélkÜl - helyezzÜk
a patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási rit5aira illetve feltételezett briv helyÜk
kozelébe ugY, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az éptiletek kcirnyékén
escít l védett helyre tegytik ki a rágcsál irt szeft.
A m anyag zacsk t papír vagy m anyag tálcákra helyezzÜk ki, majd borítsunk rá egy-egy
tet cserepet vagy rnás alkalmas fed lapot rigy, hogy a rágcsál k a csa|étket megkozelíthessék,
de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak
ne férhessenek hozzá. A zacsk t lehet ség szerint rogzítsÜk ls (pl. dr t segítségével), hogy azt
a ráocsáI k ne hurcolÍák el. A csalétket mÍÍan kánvetet ládában is kihel Ük.
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kommunál is h ul ladékként tcirténi k.

4.4.5, A # 4 felhasználásra vonatkoz specifikus tárolási feltételek és eltarthat ságÍ
Íd szokásos táro lási feltételek mellett,

4'5. táblázat; Felhasználás # 5 - 5 db filterpapír tasakot tartalmaz kiszerelés
lakosság i fel haszná l k részéreg

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

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

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiata! és ivarérett egyedei, valarnint
vándorpatkány (Ratfus norvegicus) flatal és ivarérett egyedei

Felhasználási terÜlet zárt térben és az épuletek kornyékén: egér- és patkányirtásra

Az alkalmazás m dja(i) kihelyezhet mérgezett csa!étek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

A rá9csá] irt granulátumot tartalrnaz tasakokb l

legérirtáskor 5 mz-enként 2-4 db-ot,
opatkányirtáskor 7-Lo méterenként 4-5 db-ot helyezztink ki.

Felhasznál i kiir La kossági felhaszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

20 gramm csalétek, fllterpapír tasakban papírdobozba helyezve;
0,1 kg (5 db tasak/doboz)

4,5,2, A # 5 felhasznáIásra vonatkoz specÍfÍkus vintézkedések.

4.5'3, A # 5 felhasznáIásra vonatkoz val színíjsíthetti kiizvetlen vagy kijzvetett
hatások részletei, els segély-ny jtásÍ el írások s a kiirnyezet védelmét célz
vintézkedések,

4.5.7. A # 5 felhasználásra vonatkoz specÍflk'us elÍiírások.

A rágcsál irt granulátumot taftalmaz tasakokat - a filterpapír felnyitása nélkÜ! - helyezzÜk
az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási utjaira |lletve feltételezett
bÚrv helyÜk kozelébe gy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá- Az épÜletek
kornyékén es t l védett helyre tegytik ki a rágcsál |tt szert.
A tasakokat papír Vagy mr1ianyag tálcákra helyezzÜk ki, majd borítsunk ráiuk egy-egy
tet cserepet vagy más alkalmas fedolapot Írgy, hogy a rágcsál k a csa!étket megkozelíthessék,
de ahhoz iltetéktelen személyek, gyermekek, háziálIatok, nem célszervezet állatok és madarak
ne férhessenek hozzá. A tasakokat lehet ség szerint rogzítsÜk is (pl. dr t segítségével), hogy
azokat a rágcsáI k ne hurcolják eI. A csalétket míÍanyag egéretet dobozban Va9y

kánvetet ládában is ki iÜk.

4,5,4. A # 5 felhasznáIásra vonatkoz specifikus, a termék és csamagolása
biztonságos ártaImatlanításá ra vonatkoz el írások.

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során e!pusztult rágcsál kat. Az
elhullott rágcsál tetemét véd keszty ben, kifordított m anyag zacsk segítségével kell
osszeszedni eqv további zacsk ba beletennl és osszecsom zva lezárni. A dupla

9 
Másolia át ezt s táblázatot annyiszor, ahanyszor szukséges (felhasználásonként egy táblazaÍ).

zoL4-LL-zo sPc rrnmÉrclelleuzor Összepocnnsn o'f'-,,
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kommuná!is hul]adékként torténik.
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4.5.5. A # 5 felhasználásra vonatkoz specifÍkus tárolási felt, telek és eltarthat sági
idíi szokásos tárolási feltételek mellett.

4.6. táblázat: Felhasználás # 6 - m anyag tálcákat tartalmaz kiszerelések
foglal ltozássze rií felhaszná l k részére I0

4,6.2, A # 6 felhasználásra vonatkoz specifikus vÍntézkedések,

4.6.3. A # 6 felhasználásra vonatkoz val színÍisíthetti kcizvetlen vagy kiizvetett
hatások részleteÍ, els segély-ny jtásÍ el írások és a kiirnyezet védelmét célz
vintézkedések.

4,6.4. A # 6 felhaszniűIásra vonatkoz specífikus, a termék és Csomagolása

l0 
M,L,,,,[u át e^ atáblázatot anrlyiszor, ahányszor $ztlkséges (lblhasználásonként cgy táblázat)'

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben az épÜletek kcirnyékén, és a szabadban
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
e| fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei valarnint
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei

Felhasználási terii let zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalrnazás m dia(l) kihelyezhet mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

A!kalmazási mennyiség, az áftaIomtÓl frigg en:
A 90 g rágcsál irt csa!étket tartalmaz tálcákb l:
oegérirtáskor 5 m2-enként 1 db-ot,
opatkánfirtáskor 7-Io méterenként 2 db-ot helyezzÜnk ki.
Er sebb egérártalom esetén a tálcák számát ntiveljÜk 2 db-ra,
mz-enként.
A t75 9 rágcsá! ift csalétket tartalmaz tálcákb l:
opatkányirtáskor7-Io méterenként 1 db-ot helyezzÜnk ki.

Felhasznál i kiir fog la l kozásszer fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

90 gramm csalétek, filterpapírral fedett mrlianyag tálcán
papírdobozban, 4,3? kg (48 db tálca)
L75 9ramm csalétek, filterpapírral fedett rn anyag tálcán
papírdobozban:
?,I kg (12 db tálca),
4,2 kg (24 db tálca),
B,4 k9 (48 db tálca),
t?,6 kg (72 db tálca) és 16,8 kg (96 db tátca)

4,6,t. A # 6 felhasználásra vonatkoz specifikus elÍíírások,

A rágcsál ift granuIátumot tartalmaz
helyezzÜk az egerek és patkányok által
fe!tételezett brjv helvÜk kozelébe.

tálcákat az erre a
látogatott helyekre,

célra szolgál szerelvényben
azok vonulási ritjalra illetve

2014-11-20 SPC TERM ÉKJELLE MZ0K Összrroc LALÁSA 10
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b i zto n sá g o s á rta l m at I a n ítá sá ra vo n atko z e l ii í rá so k,

A kozegészségugyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében' az
eIlen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításár l. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 98/2001' (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint
kotelesek sondoskod ni.

4.6.5. A # 6 felhasznáIásra vonatkoz specifÍkus tárolási feltételek és eltarthat sági
Ídíj szokásos tárolási feltételek mellett.

4.7. táblázat: Felhasználás # 7 - A fílterpapír tasakokat tartalmaz kíszerelések
fog lal ko zásszeríÍ felhasznál k részére 1l

4,7,2' A # 7 felhasználásra vonatkoz specifikus vintézkedések,

4.7.3. A # 7 felhasználásra vonatkoz val színíisíthet kiizvetlen vagy kiizvetett
hatások részletei, elsiísegély-ny jtási etc5írások és a kiirnyezet védelmét célz
ovintézkedések,

| | v.sol.ju Ítt cza atáblá7.atot annyiszor, ahány.szor szukséges (felhasználásonként cgy táblázat).

2oL4-t1_2o sPc trRmÉrueuumzor ÖsszerocLqusn

Terméktípus 14. terméktípus
Az engedélyezett
felhasználás pontos
Ieírása, amennyiben
indokolt

A készítményt zárt térben az épuletek kornyékén, és a szabadban
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet .

Célszervezet (a
fejl dési szakaszt is
beleértve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei valamint
vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiataI és ivarérett egyedei

Felhasználási terÜlet zárt térben és az épÜletek kornyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dJa(i) ki helyezhettí mérgezett csalétek
Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

Alkalmazási mennyiség, az áftalomt l frigg en
.egérirtáskor 5 m2-enként 40- 1Oo gramm,
o patkányirtáskor 7 -Lo méterenként 150-200 gramm.

Felhasznál i kiir fog la l kozásszerr'j fel haszná l k

Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

20 gramm csalétek, filterpapír tasakban, kaftondobozban
I kg (400 db tasak)
50 gramm csalétek, filterpapír tasakban, kartondobozban
5 kg (100 db tasak)

4.7.7. A # 7 felhasználásra vonatkoz specifikus el írások.

A tasakokat papír Vagy m anyag tálcákra helyezzr-ik ki, majd borítsunk rájuk egy-egy
tet cserepet Vagy más alkalmas fed lapot 9y, hogy a rágcsál k a csalétket megkcizelíthessék,
de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet álIatok és madarak
ne férhessenek hozzá. A tasakokat lehet ség szerint rogzÍtsÜk is (pl. dr t segítségével), hogy
azokat a rágcsál k ne hurcolják el. A csalétket m anyag egéretet dobozban Va9y

tkánvetet ládában is kihelyezhetjÜk.

(-
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4.7.5. A # 7 felhaszná!ásra vonatkoz specÍfÍkus táro!ási feltéteÍek és eltarthat sági
idi! szokásos tárolásÍ fe|tételek mellett.

4.7'4' A # 7 felhasznátásra vonatkoz specifikus, a termék és Ösomagolása
biztonságos ártalmatlan ítására vonatkoz eliÍírások'

ek megel zése érdekében, az

ellenclrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k

eltávolításár l. Á roglalkozásszeir]í felhasználÓk az elhullott rágcsál k teterneinek veszélyes

hulladékként tortén3 megsemmisítésér l a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint

kotelesek qondoskodni.

Terméktípus 14. terméktípus

Az engedélyezett
felhasználás pontos
leírása, amennyiben
i ndokolt

A készítményt zát térben az épiiletek kcirnyékén, és a szabadban
olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok
el fordulása észlelhet ,

Célszervezet (a
feil dési szakaszt is
beleéÉve)

házi egér (Mus musculus) fiatal és ivarérett egyedei valamint
vándoipatkány (Ratfus norvegicus) fiatal és lvarérett egyedei

Felhasználási ter let zárt térben és az épÜletek k rnyékén: egér - és patkányirtásra

Az alkalmazás m dia(i) kihelyezhet mérgezett csalétek

Az alkalmazás d zisa
és gyakorisága

Alkalmazási mennyiség, az áftalomt l fÜgg en:
.egérirtáskor 5 mz-enként 50_100 gramm,
. patkányÍrtáskor 7 -to méterenként 200_250 gramm'

Felhasznál i kiir foglal kozásszertj fe! haszná l k
Kiszerelési egységek
és csomagol anyagok

Ömlesztett formában
míÍanyag zsákban: 0,1, a,2, o,4 és 0'5 kg
rn Íanyag vodorben I L,2, z,5, 3, 4, 5,6, B, Lo, t2,20 és 25 kg

papírhordoban: 30 kg

bapírzsákban: 5,6,8, 10, L2, L5,z9.EE 19.!9é rÜg

4.8. táblázat: Felhasználás # 8 - Ömlesztett kiszerelések foglalkozásszeríi
fel haszná l k részá,re'Lz

4.8.3, A # 8 felhasználásra vonatkoz val szín síthetiÍ kiizvetlen vágy kiizvetett
hatások rész1eteÍ, els segéIy-ny jtást eliÍÍrások és a kijrnYezet védelmét célz
vintézkedések,

l2 
Másorya ál ezl uÍáblázatot arrnyiszor, ahilnyszor sz kségcs (fblhasznátásonként egy tábtazut).

4.8.7. A # 8 felhasználásra vonatkoz specifikus el írások.

A rágcsáloift granulátumot
patkányok által !átogatott

ényben helyezzijk az egerek és
helyekre , azok vonuÍási tjaira ilIetve feltételezett briv helyÜk

kozelébe.
Az ornlesztett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a termék átontésekor használjunk
meofele! (eqvsier használatos, min. p'lsz ENt+9 rrpz, vaqv ezzel egvenértÉkii) légzÉsvéd t.

4.8.2. A # 8 felhaszná!ásra vonatkoz specifikus vintézkedések,

4,8.4, A # 8 fethasznáIásra vonatkoz specifikus, a termék és csoff,agolása
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biztonságos ártalmattanÍtásá ra vonatkoz eiÍÍÍrások'

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az
ellen rzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k
eltávolításár l' A fogIalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a 98lz001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint
kcitelesek oondoskodn!.

4.8.5, A # 8 felhasználásra vonatkoz specifikus tárolásÍ feltételek és eltarthat sági
id szokásos tárolási feltételek mellett.

5. FeJhasználás általános szempontjai
5.1. Használati utasítás

A.) Az iisszes lakossági klszerelési formára, az # 1- # 5 felhasználásra vonatkoz
ktiziis sziivegrész
A rágcsál k elhullása a fogyasztás után 4-5 nappal kezd dik. R kihelyezett csalétket 4-7
naponként ellen rizzÚk, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket p toljuk. A beszennyezett,
megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell p tolni. A csalétek kiheIyezését
addig folytassuk, amíg a rágcsál k teljesen el nem t nnek. Amennyiben a csalétek érintetlentil
marad, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzrik át az irt szert máshova. Az cisszes
rágcsál kiiftása, elszaporodásuk mértékétd'l és a terulet nagyságát l frigg en, 2-3 hét mrjlva
várhat .

A kezelés után az etet állomásokat gyr]jjtsuk ossze, az eset!egesen kisz r dott itt szert
takarítsuk fel.

B.) lrlindhárom foglalkozásszer felhasznál knak szánt kiszere!ési formára, dZ # 6 -
# 8 felhasználásra vonatkoz k ziis sziivegrész
A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 38/2003. (WI. 7.) EszcsM-FVM-
KvVM egyÍjttes rendelet 8. szám meIlékletének megfe!el en - feltíÍn jelzéssel keIl el]átni és
azokon fel kel! tÜntetni: a rágcsál irt szer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az
alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.
A rágcsál k elhulIása a fogyasztás után 4-5 nappal kezd dik. A kiheIyezett csalétket 4-7
naponként elIen rlzzuk, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket p toljuk. A beszennyezett,
megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel ket] p tolni. A csalétek kihelyezését
addig folytassuk, amíg a rágcsál k teljesen el nem t Ínnek. Arnennyiben a csalétkek
érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezztik át az ift szert
máshova . Az osszes rágcsál kiirtása elszaporodásuk mértékét l és a tertilet nagyságát l

fÜgg en 2-3 hét m lva várhat .

A kezelés után az etet ál]omásokat gyr]ÍjtsÜk ossze, az esetlegesen kisz r dott ift szert
takarítsuk fel.

5.2. vjntézkedések

Felhasználás el tt olvassa el a használati utasítást!
Kizár lag rágcsál ittásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazhat !

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelrneztet jelzéssel kell ellátni. Az ift szer
kihelyezésekor használjon megfelel védelmet nyrijt , EU min ségtan rsítvánnyal rendelkez
véd keszty t. Munka kozben tilos enni, innl Vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg,
szappanos vízzel alaposan kezet ke!l mosni.
A csalétket olyan hetyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak
nem férhetnek hozzá. A készítmény mérgezÍí az eml sokre és a madarakra. A kutya, macska,
sertés és minden egyéb ragadoz és/vagy d gev állat mérgez dhet, ha a rágcsát irt szert l

e|pusztult Vagy megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítményt nem
célszervezet áIlatok elpusztítására használni' Ne juttassa a készítményt él vízbe.
A beszennvezett' romlott csa!étket felhasználni tilos.
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lelmlszert l és takarrnányt l elkÜlonítve, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhet ,
száraz, h vos helyen tároland .

Biztonsáqi adatlap foqlaIkozásszeríj felhasznál k kérésére rendelkezésre áll'

5'3. Val szín síthet kiizvetlen vagy kiizvetett hatások részletei, els segély-nyírjtási
el írások és a ktirnyezet védelmét célz vintéekedések.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártaÍmatlanítására vonatkoz el írások.
A kezelés után az etetcÍhelyeket szÜntessrik meg. Gy jtsÜk ssze a megmaradt irt szert,
valamint a rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen
kisz rodott irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált itt szert veszélyes hulladékként kell
kezelni és veszélves hulladék átvev helvre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

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

6. Egyéb el írások és megjegyzések.

A cím kefellrat tartalm azza.

Protect RevoIution rágcsál irt granulátum

Min sítése: III. forqalmazási kateq ria

Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
oruosnak meg, kell mutatnil
Lenyelés esetén:
. Lenye|és esetén azonnal forduljon orvoshoz és rnutassa rneg a termék dobozát,

cimkéjét Vagy biztonsági adatlapját.
o Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasítására tcifténhet.
o A szájrireget oblitse ki vízzel.
. EszméletIen szeméIynek sernmit ne adjon szájon át.

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

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztul b vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szernben kontaktlencse Van, azt távolítsa e] és folytassa a szem további oblítését.
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutat ás az olwosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tarta]maz. A rágcsál irt szer
lenyelését kovet en cs<ikkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíci és a tÜnetek jelentkezése kcizott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelcí mérgezett e]látásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási ld , nagy kiterjedés vagy tobb
haematoma, hlrtelen fellép , szokatlan vlscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észIelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kovet 48-72 ra elteltével a
protrombin íd t (INR) meg kell mérn!. Ha a protrombin id értéke )4, o mérgezettnek
intravénásan K1-vitamint keIl adni. A kezelés tobbszori megismét!ésére is szukség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásossáqát laborat riumi m dszerrel ellen rizni
szÜkséoes.

Eredeti, zárt csomagolásban, fényt l
helyen tárolva, a gvártást l számítva

lásokon fel kell tÜntetni!

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

h vcis, fagymentes, j l szell zo
(A gyáftás idejét az egyedi
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ffiECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Protect Revolution rágcsál irt granulátum

Hat anyaga: 0,00570 bromadiolon

Engedélytulajdonos és gyárt : Bábolna Kornyezetbiol giai K zpont Kft., H-1107 Budapest,
Szállás u. 6.

oTH engedélyszám: HU-2014-sP-14_00120_0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai' a felhasznál i k r fiiggvényében:

Felhasznál i kiir Csomagolás jeIlege Címkén felti.intetend pontok

Lakossági

z db egyszer használatos
egériÉ dobozt tafta lmaz
kiszerelés

2.2.; 3.1. vagy 3,2.; 4.1. (a
,,Kiszerelési egységek és
csornagol anyagok" rész nélkÜl),
4.L.L., 4.I.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.;
5.4. és 5.5.

2 db m[lanyag tálcát tartalmaz
kiszerelés

2,2,; 3.1. vagy 3.2.; 4.2. (a
,,Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok" rész nélkÜl),
4,2.L., 4.2.4.; 5.1.A.; 5,2.; 5.3.;
5.4. és 5.5.

100 gramm csa!étket
tartalmaz m anyag zacsk s
kiszerelés

2.2.t 3.1, vagy 3.2.;4,3. (a
,,KiszereIési egységek és
csornagol anyagok" rész nélkul),
4.3.1 ,, 4.3.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.;
5.4' és 5.5.

200 gramm csa!étket
tartalmaz m anyag zacsk s
kiszerelés

2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.4. (a
,,Kiszerelési egységek és
csornago! anyagok" rész nélkÜl),
4.4.I., 4.4.4.; 5.1.A. ; 5.2,; 5.3.;
5.4. és 5.5.

5 db filterpapír tasakot
tartalmaz kiszerelés

2.7.; 3.1. vagy 3.2.; 4.5. (a
,,Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok" rész nélkÜl),
4.5.1 ., 4.5.4.; 5.1.A. ; 5.2.; 5.3,;
5.4. és 5.5.

Fogla!kozásszerri

m anyag táIcákat tartalmaz
kiszerelések

2.2.; 3.1. vagy 3.2.1 4.6. (a
,,Kiszerelési egységek és
csomagol anyago(" rész nélktil),
4.6.t,, 4.6.4,; 5.1.8.; 5 .2.; 5.3.;
5.4. és 5.5.

100 illetve 400 db filterpapír
tasakot tartalmaz kiszerelés

2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.7. (a
,,Kiszerelési egységek és
csomagol anyagok" rész nélkul),
4.7 .L,, 4.7.4, ; 5.1.B.; 5.2.; 5.3.;
5.4. és 5.5'

orn Iesztett csa !étket ta ftal mazÓ
kiszerelés

2.2.; 3.1. vagy 3.2.;4.8. (a
,,Kiszere!ési egységek és
csomagol anyagok" rész nélkÜl),
4.8.1., 4.8 .4.: 5.1.B.; 5.2.; 5.3.;
5.4. és 5.5.

Továbbá az egYszer használatos egérirt dobozokon, a 20, iIletve 50 grammos filterpapír
tasakokon és a 90 és 175 grammos, filterpapírral fedett rn Íanyag tálcákon egyedileg
fe]tÜntetend az alábbi szoveg:
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ffiECHA Protect Revolution rágcsál irt granulátum

EuRoPÉAN cHEMlcALs A6ENcY

Protect@ Revotution rágcsál irt granulátum
Hat anyaga: 0,005o/o bromadiolon
Ellenszere: (-vitamln
Gyártja: Bábolna Kornyezetbiol giai Kcizpont Kft.,
H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
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