
Álmn ll x ÉprcÉszsÉcucyl És TIsZTIORVosI sZoL{;ALAT
országos Tisztif orvosi Hívatal

Iktat szám: KEF -7 424-l l20l5
Eloiratszám: KEF- 8 l 5 5 l 20 l 4, KEF -48 5 6 l 20 13

Tárgy: Kolcsonos elismerési engedély idobeli hatáIyának
m dosítása

Ü gy intézic: Cseresznyák Veronika
Telefon: (l)476-110012200
Melléklet: -
Válaszadas esetén kérem, a fenti iktat számra hivatkozni

szít,eskedjék.

HATAROZAT

Az Országos Tisztifoorvosi Hivatal (|097 Budapest, Albert Fl rián Llt 2-6.) a Belgagri S.A. (Rue
des Tuiliers 1' Engis, B-44B0, Belgium) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban kiadott'
2013. jrinius 2I. napján kelt, KEF-4856-9l20l3 számu határozatát - a határozat tobbi részének
változatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerin

m dosítja:

1.) A határozat rendelkezo részének 7 . pontja a kcivetkezoképpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 l -ig érvényes.

2.) Ahatározat l. számri melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedély száma HU-201 3 -MA- l4-00032-0000
Engedélv lei áratának id ponti a 2020.08. 3 I

Els engedély száma / kiállítoia IE/BPA 70036 l lrország
Termék neve az els engedélven Raco

A KE F- 4856-9 l 20 1 3 számir határo zat egyebekb en v áltozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvéte|to| számitott 15 napon beliil benyrijtand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.
A fellebbezést aZ Egészségugyi Engedélyezési és Kozigazgatást Hivatalhoz (1051 Budapest'
Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benffitani.

INDoKoLÁs
A Belgagri S.A. (továbbiakban kérelmez ) 20ll. november 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte aZ Írország Kompetens Hat sága á|ta| 2Ol1. jrinius 30-án IE/BPA ]0036
engedélyszámon kiadott forgalombahozatali engedély Magyarországon torténo elismerését.

A Hivatal ezt kcivetoen KEF_4856-9/20L3 számll határozatáva| IIU-2013-MA-14-00032-0000
engedélyezési számon a Raco rágcsál irt szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét
elismerte, és a kérelmezo részére a termék forgalombahozatalát és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

A Kérelmez 2013. szeptember 24-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasznáIásárol sz l
528l20l2lEu rendelet (továbbiakban: Rendele| 31 cikk (1) bekezdésének megfelel en a 7I. cikk

Cím: 1097 Budapest, Albert I'l rián t:' 2-6. _ Levelez-ési cím: 1437 Budapest, Pf. s39.

lelefon: +36 1 476 1100 - E-rnail: tisztifoorvos@oth.antsr-.hu



(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s rendszeren

kereszttil BC- TC000797-40 tigyszám alatt benyrijtotta a Raco rágcsál irt szemes csalétek
HU-2013-MA-I4-OOO32-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megirjítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalrnazásár l és felhasználásár l sz l 528l2012lEU rendelet 31. cikk (7)

bekezdése szerint:

,, Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa ltal nem befolyásolhat okokb l aZ engedély

megt'tjítas r l annak lejárati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az tvev illetékes hat s g az

értékelés elvégzéséhez sziikséges idcítartamban meg jítja a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képvisel oi a 2014 szeptemberében tartott

57. Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementaty gtidance regarding the

renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-SeptI4-Doc.5.2

- Finct), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozata|i

engedélyeinek idobeli hatáIyát egységesen 2020. augusztus 3l. napjáig meghosszabbítják. Ezen
indokok alapján az engedély idobeli hatályánakm dosítására hivatalb l eljárást indítottam.

Dontésemet a Rendelet 3 1 . cikk (7) beke zdése a|apján, a biocid termékek enged éIyezésének és

forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)

bekezdése szerinti hatáskoromben, aZ Áltami Népegés zségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegészségiigyi szakigazgatási feladatok ellátásárol, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
SZerV kijeloléséro| sz l 32312010. (XII.27.).Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos

illetékess éggel e|j áw a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályatro|
szo| 2OO4. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az E'gészségrigyi
Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalr l sz l 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2lA $-a alapján

adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással tortén ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz l I99I. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja el .

A fellebbezési illeték mértékércI az illetékekrol sz lo 1990. évi XCIII. torvény 29. $ (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapes t, 2O1 5. március ,, ?,í."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

-\_ _
ovács Márta

'oosztáIyvezeto

Kap_iák:
1.

2.

1J.

4.

5.

6.

Belgagri S.A. Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Budapest,
Mészáros u. 5B/a.

országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
országos Kémiai Biztons ági Intézet, 1097 Budapest, Nagyv árad tér 2.

Országos Kornyezetegészségiigyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
Irattár
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ÁNT$3.

Álmn lt xÉprcÉszsÉcÜcyr És TlSZTloRVoSl szolcÁmr
országos Tisztíf orvosi Hivata|

Iktat szám: KEF-8 1 5 5 -I 1201 4.
T ár gy : KEF-4 8 5 6 -9 l 20 l 3 . számu forgalm azási
engedély kijavítása
Eload : Cseresznyák Veronika' dr. Eusebi-Kozma
Eszter

] 1l.l'-:,i';';Í'j ; t Telefon: +36-11476-1324
Válaszadás esetén a fenti iktat szamra
h iv at kozni s z ív e s ke dj é k.

AT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián Ut 2-6.) a Belgagri S.A. (Rue
des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium) kérelmére indult kcilcsoncis elismerési e|járásban kiadott,
2013. jrinius 2l. napján kelt, KEF-4856-9I2013. számu határozatát - a határozat tobbi részének
vá|tozatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerin

kijavítja:

A határo zat l . számí melléklet (Engedélyokirat) 17 . alpontja az a|ábbiakra m dosul:

17. Címkefelirat:

Raco rágcsálríirtrí szemes csalétek

Hat anyaga: 0,005% difenakum

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

Forgalmazza2 Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium

oTH engedély számz HU -201 3-MA- 14-00032-0000

valamint, az Engedélyezési tap alábbi pontj ai, a felhasznáI i kiir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

továbbá a25,50 és 100 grammos tasakokon felttintetend az alábbi szciveg:
Raco rágcsálríirt szemes csalétek
Hat anyaga: 0,00 50Á difenakum
Ellenszere : Kr-vitamin
oTH engedély száma: HU -20 1 3 -MA- 1 4 -000 3 2 -0 000

Jelen dcintés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén felttintetend pontok

Foglalk ozásszeríÍ 5 és 20 kg kozotti kiszerelések ., 8., 9., L0., 12,, 13., 14., 15., 16.

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



INDoKoLÁS

A Belgagri S.A. (továbbiakban kérelmez ) 20Il. november 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte az irország Kompetens Hat sága áIta| 201L jÍrnius 30_án IE/BPA 70036
engedélyszámon kizár lag foglalkozásszertí felhasználásra kiadott forgalomba hozatali engedély
Magyaro r szágon tclrtén elismerését.

Az oTH ezt kovet en KEF-4856-912013. számu határozatával HU-2013-MA-14-00032-0000
engedélyezési számon a Raco rágcsál irt Szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét
elismerte, és a kérelmezo részére a termék forgalombahozatalát és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

A dontés meghozata|át kovetoen, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra kerrilt, hogy az
Engedélyokirat 17 . alpondában aZ engedély számaként HU-2013-MA- 14-00032-0000 helyett
adminisztráci s hiba miatt HU-20I2-MA-L4-00032-0000 kertilt feltiintetésre.

A kozigazgatási hat sági eljár s és szolg ltatás ltalános szab lyair l sz l 2004. évi CXL.
torvény (a továbbiakban: Ket.) 8l/A.s (1) bekezdése értelmében, ha a dontésben név-, szám-,vagy
más elírás' illetve számítási hiba van, ahat ság ah1bát _ sztikség esetén az tigyfel meghallgatása
után _ kérelemre vagy hivatalb l kijavitja, ha az nem hat ki az ugy érdemére, az eljárási koltség
mértékér e vagy a koltségviselési kotelezettségre.

Megállapítottam, hogy a kijavítás nem hat ki az ugy érdemére és a koltségekre, ezért a rendelkezo
részben foglaltak szerint dontottem.

A d<intés elleni jogorvoslat lehetoségét a Ket. 81/A.$ (3) bekezdése zárjaki.

Dcintésemet a Ket. 81/A. s (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja alapján, a biocid termékek
e|oáI|ításának és forgalomba hozata|ának feltételeirol sz l' 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-
KvVM egyrittes rendelet (a továbbiakban: R_endelet) 4. $ (1) bekezc!ésében biztosított
hatáskciromben és az Állami Népegés zségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a népegészségiigyi
szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási szerv kijelcilésérol
sz | 32312010. (XII.27.)Korm. rendelet 3.s (4) bekezdése szerinti országos illetékességgel e|jáwa
hoztam meg.

BudapesÍ, 2014. március ,,I?' .

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

r. Kovács Márta
foosztá|yvezeto

\.-_-:!i.

Határ ozatr l értes ii l :

\
G.'\

1.

2.

-J.
4.

5.

6.

Belgagri S.A. Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, 1016
Mészáros u. 58/a.
országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
országos Kémiai Biztonsági Intézet, 7097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
országos KornyezetegészségtigyiIntézet,7097 Budapest, Albert Fl rián iÍ2-6.
Irattár

Budapest,



Álmrvt N ÉprcÉszsÉcÜCYl És lSZTloRVoSl SzotcÁmr
országcs Tisztif orvclsi Hir'ata l

A KEF-4856-9/2013. szam határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tugállamban kiadott forgalombu hozatali engedéIyének

k lcs n selismeréséhez

1. A termék neve: RACO rágcsál irt szemes csalétek

2. Az engedély adatai:

Az engedélytulajdonos adatai:

Cím

A forgalmaz adatai:

3.

Eneedély száma HU-20 1 3 -MA- r 4-00032-0000
Engedély leiáratának id pontia 2015. 03. 3l
Els eneedélv száma lkiállít ia IE/BPA 70036 l lrország,
Termék neve az els engedélyen Raco

Céenév Belgagri S.A.
Cím Rue des Tuiliers l, Engis, 8-4480, Belgium
Telefon +32 81 83 04 83

E-mail b e I g a gri @b elgagri . c om
Kapcsolattarto Vincent Samain

A gvártrí adataÍ:

Belsasri S.A.
Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium

Cégnév Belgagri S.A.
Cím Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium

A termék általános jellemz i:

7. A termék tisszetétele:

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 lrágcsál irt szer

Felhasználási terÍilet
házi egér (Mus musculus),
vándorp atkány (Rattus norvegiclls) és
házi patkány (Rattus rattus) elpusztít ására

Formuláci ielleee fe l ha s zn áIásr a ké sz, im pre gn áIt r ágc s ál irt g a bo na s z e m ek
A rágcsál irt szer keseru anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít megelozni a
készítmény vé letlen emberi fo gyas ztását.

}Jat anyag EU_szám CAS_szám mlmoÁ Gyárt

difenakum 259-978-4 56073-07 -5 0,005
PelGar International Ltd.

(telephely: Kolin' Cseh Koztársaság)
tisztasága min. 96,00Á

A termék osszetétele bizalmas adat.

Cínl: 1 !)7 But}apest,

Télefon: + :](>

Cyáli rit 2-6. - Leveleztlsi círn: 1437 Budaysest, Pf. s:jg.

1 476 1100 - F--maÍI: tisztifoorlc:s(8oth.antsz.hu



Osztálvozás Nem i eloléskoteles' EU-veszélyj el ne

Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 112

s13
s35
s37
s46

s57

E1zárv a é s gyerm ekek számár a hozzáférhetetl en he lye n táro l and .

Élelmis'ertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

Az anyagot és az edényzetét megfelelo m don árta\matlanítani kell.

Megfelelo védokesztyut kell viselni.
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edénytl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

A korny ezetszennyezé s e lkertilé sé.e *. gf. 1.lo .dé''y'ete

A teljes osszetételt a KEF -4856-912013. számuhatározat2. sz. melléklete tartalmazza.

8. A termék osztályozása és címkézése a 671548/EGK irányelv szerint:

9. Forgalm azásikateg ria: III. forgalm azási kateg riáj , szabadforgalmrÍ irt szer

10. Egyéb felhasználási el írások:

Felhasznál i ktir fo g1 alko zásszetu fe lhasznál k

Felhasználás helve

1 1. Csomagolás:

12. Használatiutasítás:
o A készítmény.t olyan helyeken a\ka|mazzuk, ahol egerek Vagy patkány<;k elofordulása észlelheto.

o A nyomok vagy láthato károkozások alapján becstiljtik meg, milyen nrértékben Szaporodtak el a

rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében végezzuk.

. A rágcsál irt szert aZ effe a céIra szolgál szerelvényben he|yezzi|< az egerek és patkányok

áIta|iátogatott helyekre, azokvonulási ritjaira illetve feltételezett brivolrelytik kozelébe.

o A csalétek kihelyezése elott lehetoség szerint minden más tápláIékforrást távolítsunk el.

o kismértéku ártalomnál: 5 méterenként 20-30 gramm'

. nagymértéku ártalomnál: 3 méterenként 20'30 gramm.
kor:

o kismértéku ártalomnál: 10 méterenként 90-100 gramm,

. nagymértéktí ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm.

o A rágcsáloirt szer kihe|yezésére szolgál szerelvényeket _ a 3812003. (VII. 7 .) ESZCSM-FVM-
KvVM egytittes rendelet 8. számÚr mellékletének megfeleloen - feltuno jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell ttintetni: a rágcsál irt szeÍ nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az

alka\maz nevét, címét és telefonszámáÍ.

. Az etetohelyeket az elso két hét során 3-4 naponként ellenorizztik és az elfogyasztott csalétket

p to1juk, valamint a szennyezodott tasakokat cseréljtik frissre. Az ellenorzést ezt kovet en

hetente ismételj tik meg.
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Felhasznál i k r Kiszerelés egysége Csomagolás formája
Forgalomba kerÍil
kÍszerelés ttimege

Foglalk ozásszeru

mtianvag vodorben 5és10kg
karton dobozban 10 kg

bélelt papír vagy
muanyag zsákban

20 kg

25, 50 vagy 100 g szemes
csalétket tartalmaz tasakok

muanyag vodorben 5és10kg
karton dobozban 10 kg



o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetohelyet' az egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelj tik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
be|yezzik át az irt szert máshova.

o A rágcsál k legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekbol a halálos mennyiséget.
A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után
4-10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.
o Akezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fi'iggoen, 2-6 hetet vehet igénybe.

13. Figyelmeztetés:
Kizáro|agrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhato!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi_ és haszonállatok, madatak, valamint
más, nem célszerv ezet állatok nem ferhetnek hozzá. Az irt szer kihelyezésekor használjon
véd kesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg' Szappanos
vizzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszert l és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet állatok á|tal hozzá nem
ferheto, száraz, htívos helyen' eredeti csomagolásban tároland .

A készítmény mérgezo az em|osokre és a madarakra. A kutya, macska' sertés és minden egyéb
ragadoz éslvagy dogevo ál|at mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengtilt
patkányt, e geret elfo gyas ztja.
Tilos a készitményt nem célszervezet áI|atok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt
éIovízbe.

Á. Els segélyny jtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonna| orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Len-v*elés esetén:
o Lenyelés esetén azonna| forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztonsá gi adatlapj át.
o Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratÓrténhet.
. A szájnreget oblítse ki vizzel.
o Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rre jutáskor:
o Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat elott mossa ki.
. A bort bo szappanos vízze| mossa le.
o Panaszjelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
. Ha a szemben kontaktlencse van' azt távolítsa el.
o A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.
o Panaszjelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátlo hatoanyagot, difenakumot tartalmaz. A rágcsáloirt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és belso vérzés jelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|Iemzo ttineteket (pl. orwérzés,
inyvétzés, vérkcipés' véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedéstí vagy t bb
haematoma, hirtelen follépo' szokatlan viscerális f,íjdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
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észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és aZ expozíci t koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamírrt kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
E,llenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthat ság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett, száraz, htivos helyen tárolva, a gyártást l számítva
2 évig használhat fel. (A gyáÍtás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:
Akozegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében) az e|Ienoruésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár |. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo
megsemmisítésér l a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.
A kezelés után az etetohelyeket sziintessiik meg. Gytijtstik cissze a megmaradt irt, szert, valamint a

rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk aZ esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céIjára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17. Címkefelirat:

Raco rágcsálríirt szemes csalétek

Hat anyaga: 0,0050Á difenakum

Gyártja: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
Forgalmazza2 Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium

oTH engedélyszám: HU-20 1 2-MA-1 4-00032-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i ktir és a csomagolás jellege
fiiggvénvéb

továbbá a25,50 és 100 grammos tasakokon felttintetendo az alábbi szoveg:
Raco rágcsál irt szemes csalétek
Hat anyaga: 0,00 5oÁ difenakum
Ellenszere: K1-vitamin
o TH enge dé l y száma: HU -20 l 2 -MA- 1 4 -00032- 0 0 0 0

18. Szakvélemény száma: 77ll/59l20l3. DDO.

Budapes t, 2013. j rniu s ,,J)."
Dr. Paller Judit
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u nveDen:

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Foglalkozásszerti 5-20 kg kozotti kiszerelések ., 8., 9., 10., 12., 13.r14., 15., 16.


