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h iva t kozni sz íves kedj ék'

HATÁRDZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6., továbbiakban oTH) a

Bábolna Kiirnyezetbiol giai Kiizpont Kft. (H-1107 Budapest, Szállás u.6.) kérelmére indult
kolcsonos elismerési eljárásban kiadott' 20|3. jrinius 11. napján kelt, KEF-6050-8/2013 számil
határozatát - ahatározat tobbi részének vá|tozat|anul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

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

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 1-ig hatályos.

2.) Ahatározat I. számir mellék|ete2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedélv száma HU-201 3-PA- 14-0003 8-0000
oTH Íktat szam KEF-605 012013

Eneedély le.i áratának id ponti a 2020.08.31.

3.) A határozat 3. számri mellékletének (Product Assessment Report) 1 . oldala az a|ábbiak
szerint m dosul:

Competent Authority Product Assessment Report: HU
June 2013

BROMADIOLONE

Product type:
Active substance:
Tlpe of application:
Authorisation number:
Date of decision:
Date of expiry:

Product Assessment Report
Bromadiolone Míxed Bait
(Ratata@ rágcsál irt szer)

PT 14 (Rodenticide)
Bromadiolone (0.005% w/w)
Authorisation
HU-20 13-PA-14-00038-0000
11 June 2013
31 Augu st 2020

'---ilot 
git+t K

@rsaágos E'pid":tt

Irottíri kod:

Érkeztetesi szát:t:



Biocidal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under
DirectÍve 98/8/EC

Product covered by this dossier:
Ratata@ rágcsál irt szer HU-2013-PA-14-00038-0000

1172

Bromadiolone Mixed Bait (Ratata rágcsál irt szer)

4.) Ahatározat 4. mellékletének (Summary of Product Characteristics) 4. o|dalán a Data of
authorisation/registration c. tábl ázatban alejárati ido (expiring date) váItozik:

Data of authorisation/req istratia s on
Authorisation/resistration type Product authorisation
Authorisation/req istratlon n u m ber HU-2013-PA-1 4-00038-0000
Grantinq date of authorisation/registration 11/,0612013
Expirinq date of authorisation/reqistration 3110812020

Name of authorisation/registration holder Bábolna Kornyezetbiologiai Kozpont Kft.
11o7 Budapest, Szállás u' 6., Hungary

A KE F- 6050 -8 l 20 1 3 sz ámir határo zat e gy ebekb en v á|tozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvéÍelt l számított 15 napon belÍ'il benyrijtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbe zést az Egészség{igyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell cím ezni ( 1 05 1 Budapest,
Znnyi u. 3.), de az OTH-hozkell beny jtani.

INDoKoLÁS
A Bábolna Ktirnyezetbiol giai Kozpont Kft. (továbbiakban kérelmezo,) 20]11. jírlius 6 án

beérkezett kérelmében kezdeményezte Bromadiolone Mixed Bait nevtl biocid termék
Magyarországon torténo forgalomba hozatalának és felhaszná|ásának engedélyezési eljárását.

2013. május 28-án kelt levelében kérelmezte' hogy a korábbi kérelmekben szereplo terméknév-
Brornadiolone Mixed Bait - helyett a forgalomba hozata|i engedély Ratata rágcsál irt szer
term éknévre kertilj on kiállításra.

Az oTH ezt kovetoen 2013. jrinius 1 1. napján kelt, KEF-60 50-812013 számű határozatával
HU_2013_PA-14_00038_0000 engedélyezési számon a Ratata rágcsál irt szer forgalomba
ho zata|át é s felh a sznáIás át M a gyaro rsz á go n en g e d é Iy ezte .

A Kérelmezo 2014. december 18-án a biocid termékek forgalmazásár, l és felhasznáIásár l sz l
528l20l2lElt] rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3 1 . cikk ( 1) bekezdésének megfeleloen a

71. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s

rendszeren kereszttil BC-LVO14030-38 i'igyszám alatt benyrijtotta a Ratata rágcsál irt szer
HU-2013_PA-14-00038-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megrij ítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31 . cikk (7) bekezdése szerint:

,, Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befoly solhat okokbol aZ engedély
meglijításár l annak lejárati id pontja elcítt nem hoznak hat rozatot, az dtvev illetékes hat ság
az értékelés elvégzéséhez sztikséges id tartamban megtijítja a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagáIlamok kompetens hat s ágainak képvisel oi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the

renewal of anticoctgulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept I4-
Doc.5.2 - Fina), hogy a véra|vadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba
hozata\i engedélyeinek idobeli hatáLyát egységesen2020. augusztus 3 |-jéigmeghosszabbitják.
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A fent indokok a|apján aZ engedély idobeli hatáIyát a rendelkezo részben rnegadottak szerint'

hivatalb l m dosítottam.

Dontésetnet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti' a biocid termékek engedélyezésének és

forgalombahozatalának egyes szabá|yair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)

bekezdése szerinti hatáskoromben és az Állarni Népegészségigyí és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségigyi szakigazgatási feladatok ellátásárol, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
Szerv kijelolésérol sz \ 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
illetékességgel e|jétrv a hoztam meg.

A fellebbezés lehetoségér l akozigazgatási hat sági eljárás és szolgá|tatás általános szabá|yairo|
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségiigyi
Nyilvántartási ésKépzési Kozpontr l szo|o 29l20I5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (l) bekezdése
aIapj án adt am táj ékoztatást.

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

A fellebbezés indokolással torténo
sz |o 199I. évi XI. torvény l4lB. $

Budapes t, 201 6. jriniuS ,, 5 " .

ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
(2) bekezdése írja el .

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamá, ffiGd
o rszágo s ti''t i f ;;pf'*

nevében kiadmán

Y
Dr. Kovács Márta

foosztáIyvezeto

Bábolna Kornyezetbiol giaiKozpont Kft., H-1l07 Budapest, Szállás u. 6.

Országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség' 1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a.

országos Kozegészségtigyi Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
Irattár

N
6.ú\O

Kapják:
1.

2.

J.

4.

5.
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ÁT{T'S'Í.,

Álnvl ruÉprcÉszsÉcucYl És rt sZTloRVoSÍ SzolcÁnr
országos Tisztif o rvosi Hivata l

1.

2.

A KEF-6 050-81201 3 iktat számuhatározat 7 . számri melléklete

Engedélyokirat
b io cid termék forg alomba hozatal nak és fel h asználdsdna k engedély ezés é h ez

A termék neve: Ratata@ rágcsálríirt szer

árt adatai:
Bábolna Kcirn ezetbiol iai Koz nt Kft.

Af, ad

ék által'á lt

A termék iisszetétele:

Hat anyag EK-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005 Dr Tezza S.r.l.
tisztasága min. 98,00Á

A termék osszetétele biza|mas adat. A teljes cisszetételt az engedé|y 2. és 4. számu melléklete
tartalmazza.

3.

4.

tai5.

olAt6.

7.

CÍnl: 1097 Buclapest,
'felefon: +36

(,yáli t 2-6. _ Levelez-ési c.ím: 1437 Budapest, Pf. B39'

1 476 11C)0 - E-mail: tisz-tifoorvos@oth.antsz-.hu

Az enged adatai:
Eneedélv száma HU-20 r 3-PA- I4-0003 8-0000
oTH iktat szám KEF-60s 012013

EneedéIv leiáratának id pontia 2016.06.30.

Az engedé tulaidonos adatai:
Céenév Bábolna Kcirnyezetbiol giai Kozpont Kft.
Cím H_l 107 Budapest, Szállás u. 6.

Telefon +36-01-4320-400
Fax +36-01-4320-401
E-mail info@babolna-bio.com
Kapcsolattarto Szilágvi János

H_l 107 Budapest, Szállás u. 6.

U mazo :díJ:d

Céenév Bábolna Kornyezetbiol eiai K zpont Kft.
Cím H-1 107 Budapest, Szállás u. 6.

rm n()s ettemz
Biocid terméktípus száma l
megnevezése

14 lrágcsál irt szer

FeIhaszn álási teriilet
házi egér (Mus musculus) és

vándorp atkány (Rat tus no rv e gi cu s)
elpusztítására

Formul áci jellege felhaszn áIásra kész, granulált és dercés
rágcsál irt szer keverék

A rágcsál irt szer keserti anyagot (Bitrex, denat nium_benzoát) tartalmaz, amely segít
megelozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.



8. áWozása és címkézése az 1'999l45tEK irányelv szeri

A termék osztálvozása és címkézése a CLP: l272l2008lEK rendelet szerint*

Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazásikateg riáju, szabadforgalmri irt szer

Egyéb felhasználási el írások

9.

10

11

A termék oszt sa crm eaz nYelv szerrnt:
osztály ozás Nem ieloléskoteles, EK-veszélyiel nem sztikséges.

Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet.
S 13 Élehiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20121A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.
s 24 A bonel val érintkezés keriilend .

s 35 Az anyagot és edényzetét megfelel m don ártalmatlanítani
kell.
S 37 Megfelelo védokesztytit kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordu|ni, az
edényt/csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell
mutatni.

ermeK osztalvozasa es crmKezese a uIJr: renoetet szerlnt-:
Osztálvozás Nem ielciléskoteles' veszélyt ie|z piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Figyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol elzáwa tartand .

P 220 Élelmiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

P 262 Szembe, b rre vagy ruhára nem kertilhet.
P 270 A termék használata kcizben tilos enni, inni vagy
dohányozni.
P 280 Védokes ztyu hasznáIata kotelez .

P 301 + 310 Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxikol giai
k zponthoz vagy orVoshoz.
P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
eloírásoknak me gfeleloen.

2015.06.01-t l alkalmazand

elnasznalasr OK:
Felhasználríi ktir lakossági és foglalkozásszerti felhasznál k
Felhasználás helve zárttérben és éptiletek kornyékén
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12. Csomagolás:omag(,ras;

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége
Csomagolás

anYaga
Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Lakossági

20 gramm csalétek,
f,rlterpapír tasakban,
egyszer használatos,
miianyag egérirt dobozba
helyezve

papírdob ozban

0,04 kg (2x20
gramm csalétek, 2

db egérirt
dobozban)

mrianyag
zacsk ban

0,1 és 0,2kg

100 gramm csalétek,
muanyag zacsk ba toltve

papírdob ozban
0,2 kg (2 db zacsk )
0,4 kg (4 db zacsk )

200 gramm csalétek,
mtíanyag zacsk ba toltve

papírdob ozban 0,4 kg (2 db zacsk )

90 gramm csalétek'
filterpap írcaI fedett
mtíanya e tálcán

papírdob ozban 0,18 ke Q db tálca)

200 gramm csalétek,
filterpapírra| fedett
mtianya g, tá|cán

papírdob ozban 0,40 kg (2db tálca)

20 gramm csalétek,
filterpapír tasakban

papírdob ozban 0,10 kg (5 db tasak)

Foglalk ozásszeru

90 gramm csalétek,
filterpap irral fedett
mtianyag, táIcán

papírdob ozban 4,32 kg (a8 db tálca)

200 gramm csalétek,
filterpapinal fedett
mtíanyag tá|cán

kartondobozban

2,4 kg (12 db tá|ca),
4,8 kg (24 db tá|ca),
9,6kg (48 db táIca),
l4,4 kg (72 db tálca)

és 19,2 kg (96 db
tálca)

20 gramm csalétek,
filterpapír tasakban

kartondobozban 8 kg (400 db tasak)

- (omlesztett)

muanyag
vodcirben

4,8 és l2kg
papírhord ban 30 kg
papírzsákban 25 és 40 kg

13. Használatiutasítás
13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:

13.1.1. A2 db egyszer használatos egérirtrí dobozt tartalmaz kiszerelés kiils csomagolásán
A tasakolt rágcsál irt szert tartalmaz , egyszer használatos egérirt doboá _ a filterpapír
felbontása nélkiil _ helyezztik az egerek által látogatott helyekre, feltételezett brÍv helyeik ktizelébe.
Ügyeljiink ana, hogy a csalétket gyermekek és háziállatok álta], hozzá rrem férhet , es t l védett
helyre tegytik' A kihelyezés el tt távolítsuk el a véd f liát a doboz aljríLrr lév iintapad feliiletr l,
majd ennek segítségével r gzítsÍik a dobozt a kívánt helyen' gy, hogy nyílásai a padl -fal
szeglethez essenek' Ne ragasszuk a dobozt nedves, poros vagy máll feliiletre'
5 m2-enként 7 dobozthelyezztink ki, er sebb egérártalom esetén ezt n veu Íjk 2 dobozra.
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13.l.2. A 2 db mÍíanyagtá|cát tartalmaz kiszerelés kiils csomagolásán
A rágcsál irt szert tartalmaz táIcákat_ a filterpapír felnyitása nélktil _ helyezzuk az egerek és
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási ridaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe
,gy, hogy gyermekek és háziállatok ne ferhessenekhozzá. Az éptiletek kornyékén es t l védett
helyre tegytik ki a rágcsál irt szeft.
A 90 g rágcsál irt csalétket tartalmaz tá|cákb l:
oegérirt skor 5 m2-enként 1 db-ot,
.patkányirtáskor 7 -10 méterenk ént 2 db-ot he|yezzink ki.
Erosebb egérártalom esetén a tálc ák számát noveljtik 2 db-ra, 5 m2-enként.
A 200 g rágcsál irt csalétket tartalmaz táIcákb l
opatkanyirtáskor 7-I0 méterenként 1 db_ot
helyezzink ki.

13.1.3. A 100g csalétket tartalmaz muanyag zacsk s kiszerelés csomagolásán
A rágcsál irt csalétket tartalmaz muanyag zacsk t _ annak felnyitása nélkiil _helyezzuk az
egerek és patkányok álta| látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezettbuv helytik
kozelébe ugy, hogy gyermekek és háziá|latok ne férhessenekhozzá. Az éptiletek kcirnyékén es tol
védett helyre tegytik ki a rágcsál irt szert.
Alkalmazási merrnyisé g :

oegérirtáskor 5 m2-enként 100 gramm,
.patkányirtáskor 7 -10 méterenk ént 200.
A mtíanyag zacsk t papír vagy mtianyag tálcákrahe|yezztik ki, majd borítsunk rá egy_egy
tetocserepet vagy más alkalmas fedolapot rigy, hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de
ahhoz illetéktelen Személyek, gyermekek,háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne
ferhessenekhozzá. A zacsk t lehet ség szerint rogzítstik is (pl. dr t segítségével), hogy azt a
rágcsál k ne hurcolják el. A csalétket mtíanyag egéreteto dobozban Vagy patkányetet ládában is
kihelyezhedtik.

13.1.4. A 2009 csalétket tartalmaz mÍianyag zacskrís kiszerelés csomagolásán
A rágcsál irt szert tartalmaz muanyag zacsk t _ annak felnyitása nélkiil _he|yezzik a patkányok
áIta| látogatott helyekre, azok vonulási ridaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe űgy, hogy
gyermekek és háziállatok ne férhessenekhozzá. Az éptiletek kornyékén esotol védett helyre tegytik
ki a rágcsál irt szert.
Alkalmazási mennyisé g :

.patkányirtáskor 7 -I0 méterenk ént 200 gramm.
A mtíanyag zacsk t papír vagy mtianyag táIcákrahelyezzuk ki, majd borítsunk rá egy-egy
tetocserepet vagy más alkalmas fedolapot rigy, hogy a rágcsál k a csalétket megkcizelíthessék, de
althoz illetéktelen személyek, gyermekek,háziállatok, nem célszervezet á||atok és madarak ne
ferhessenekhozzá. A zacsk t lehetoség szerint rogzítstik is (pl. dr t segítségével), hogy azt a
rágcsál k ne hurcolják el. A csalétket muanyag egéreteto dobozban vagy patkányeteto ládában is
kihelyezhetj tik.

13.1.5. Az 5 db filterpapír tasakot tartalmaz kiszerelés kiits csomagolásán
A rágcsál irt szert tartalmaz tasakokat - a filterpapír felnyitása nélkiil _helyezzuk az egerek és
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett briv helytik kcizelébe
,gy, hogy gyermekek és háziállatok ne ferhessenekhozzá. Az éptiletek kornyékén es t l védett
helyre tegytik ki a rágcsál irt szert.

A rágcsál irt szert tartalmaz tasakokb l
o e gérirtáskor 5 m2-enk ént 2-4 db-ot,
opatkányirt skor 7 -10 méterenk ént 4-5 db_ot he|yezzunk ki.
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Erősebb egérártalom esetén az 5 m2_re eső csalétek mennyiséget nőveljiik 5 db tasakra,2-3
etetóhelyet kialakítva.
A tasakokat papír vagy műanyag táIcéktahelyezziik ki, majd borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet
vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz
illetéktelen szernélyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne ferhessenek
hozzá. A tasakokat lehetőség szerint rögzítsiik is (pl. drót segítségével)' hogy azokat atágcsálók ne
hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetetö ládában is kihelyezhetjiik.

13'1'1' - 13.l.5 Az összes, lakossági kiszerelési formára vonatkozó, közös szövegrész
A rágcsálók elhullása a fogyasztás utrín 4-5 nappal kezdődik. A kihelyezett csalétket 4-7 naponként
ellenőrizziik, az elfogyasáott és/vagy elhurcolt csalétket pótoljuk' A beszennyezett, megÍomlott
csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell pótolni' A csalétek kihelyezését addig folytassuk,
amíg a rágcsálók teljesen el nem tűnnek. Amennyiben a csalétek érintetlenül marad, de a rágcsálók
továbbra is jelen vannak, helyezzúk át az irtószert máshova. Az összes rágcsáló kiirtása'
elszaporodásuk mértékétől és a teriilet nagyságától fiiggően, 2-3 hét múlva varható'
A kezelés utiín az etetőállomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen kiszóÍódott irtószeÍt takarítsuk
fel.

13.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:

13.2.1. A műanyag tálcákat tartalrnaző kiszerelések küIső csomagolásán
A tágcsá|óirtó csalétket tartalm azó tálcákat az erre a célra szolgáló szerelvénybe nhelyezzük az
egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezeti búvóhelyrik
közelébe'
Alkalmazási meruryiség, az rártalomtól fiiggően:
A 90 g iágcsálóirtó csalétket tart almaző tá\cékbó|:
.egérirtóskor 5 m2-enként 1 db-ot'
.patkányirtáskor 7-l0 méterenként 2 db-ot
helyezziink ki.
Erősebb egérrírtalom esetén a tálcrík s zámát növeljilk 2 db-ra, 5 m2_enként.
A 200 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcríkból:
.patkányirtóskor 7-10 méterenként l db-ot
helyezziink ki.

13.?.2. 
^ 

4.00 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszerelés külső csomagolásán
A rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tasakokat az erre a cé\ra szolgáló szere|vényben - a beépített
rilgzítő tű&a, tüskére felszúrva _ helyezziJk az egerek és patkrányok által látogátott helyekré, azok
vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.
Alkalmazási mennyiség, az ártalomtó| íiiggően:
.egérirláskor 5 m'-enként l-5 db filterzacskó,
opatkányirtáskor 7- 10 méterenként 10-12 db filterzacskó.

13'2.3. Az ömlesztett kiszerelések csomagolásán
Á rágcsálóirtó csalétket az erre a célra szolgtiló szerelvényben h elyezzülk az egerek és patkiínyok
által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük k öze\ébé.
Az ömlesztett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a telmék átöntésekor használjunk megfeleló
(egyszer használatos, min' MsZ EN149 FFP2, vagy ezzel egyenértékű) tégzésvédőt.
Alkalmazási mennyiség, az ártalomtő| fiiggően:
.egérirttiskor 5 m2_enként 50-100 gramm'
.patkányirtáskor 7- 10 méterenként 200_250 gramm'

st8

/ '--



13.2.1. - 13.2.3. Mindhárom, foglalkozásszertÍ felhasznál knak szánt kiszerelési formára
vonatkoz,k z s sziivegrész
A rágcsál irt SZer kihelyezésére szolgál szerelvényeket _ a3812003. (VII. 7.)ESZCSM-FVM-
KvVM egyiittes rendelet 8. számir mellékletének megfeleloen - feltuno jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell ttintetni: a rágcsál irt SZer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalrmaz
nevét, címét és telefonszámát.
A rágcsál k elhullása a fogyasztásután4-5 nappalkezdodik. A kihelyezett csalétket4-7 naponként
ellen rizzik, az e|fogyasztott éslvagy elhurcolt csalétket p toljuk. A beszennyezett, megromlott
csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell p tolni. A csalétek kihelyezését addig folytassuk'
amíg a rágcsál k teljesen el nem trinnek. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a
rágcsál k továbbra is jelen vannak, hdryezziJk át az irt szert máshova. Az osszes rágcsál kiirtása
elszaporodásuk mértékét l és a tertilet nagyságát l fiiggoen 2-3 hét mÚrlva várhat .

Akezelés után az etetoállomásokat gyríjtstik ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás elott olvassa eI ahasználati utasítást!
Kizfu lag gcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !
A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmeztetojelzéssel kell ellátni. Az irt szer
kihelyezésekor használjon védokesztytit. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni!
Kihelyezés után meleg, szappanos vizze| alaposan kezet kell mosni.
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,Ltázi- és haszonállatok, valamint madarak nem

férhetnekhozzá. A készítmény mérgezo az emloscikre és a madarakra. A kutya' macska, sertés és

minden egyéb ragadoz és/vagy dogevo állrat mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos akészítményt nem célszervezet á||atok
elpusztít ására haszná|ni. Ne j uttassa a készítm énfi é|ovizbe .
A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.
Élelmis'ertol és takarmányt l elkiilonítve, gyermek'és haszonátlat általhozzánem ferheto, száraz,
htivos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszerri felhasznál k kérésére rendelkezéste á|I.

15. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanírja esetén azonrlal 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

b iztons á gi adat|apj át.
.Hánytatás c s ak aZ orvo S kifej ezett utasítás ára torténhet.
.A szájtireget oblítse kivizzeL Ne étkezzen és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az
orvost.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a Szennyezett ruhát és a további haszná|at el tt mossa ki.
. A bort b szappanos vizzel mossa le.
. Panaszjelentkezésekorforduljonszakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztti|bo vizzel, vatosan blítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van' azttávo|ítsa el és folytassa a SZem további ciblítését.
. Panasz j elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.
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Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot' bromadiolont tarta|maz. A rágcsál irt szer lenyelését
kcivet en csokkenhet avéralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet. A mérgezéslexpozíci és

a ttinetek jelentkezése kcizott akár t bb nap is eltelhet.
A készítrnényt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz ttineteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérk<ipés' véres vize|et, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedésti vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozíci t k<ivet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (rNR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke }4, amérgezettnek intravénásan
Kr_vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni szi.ikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenyt l védett, száraz, htivos, j l szellozo, zárthe|yen tároland .

Gyrijt forrást l és oxidál anyagokt l távol tartand . Élehis zertol, italt l és takarmányt l távol
tartand .

A gyártást l számitva2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
ttintetni !)

17. Hulladékkezelés

l7 .I. A lakosságÍ felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében, az e|lenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akeze|és során elpusztultrágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mtíanyag zacsk segítségével kell sszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva|ezárni. A duplazacsk ban lev tetemet zárthulladéktárol
edénybe kell helyezní; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

17.2. A foglalkozásszeríÍ felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében, az e|Ienoruésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tortén
megsemmisítésérol a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

t7.1. _ 17.2. MÍnden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

A kezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytijtsiik cissze a megm aradt irt szert' valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irtoszer 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.
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18. Címkefelirat:

Ratata@ rágcsál irt szer

Hat anyag :0,005Yo bromadiolon

Gyártja: Bábolna Kornyezetbiol giai Kozpont Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Forgalmazzaz Bábolna Kornyezetbiol giai Kcizpont Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

oTH engedélyszám: HU-201 3-PA-14-00038-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznáI i kor és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági

2 db egyszer hasznáIatos egérirt
dobozt tartalmaz kiszerelés

6., 8. vagy 9., 10.r 11., 13.1 .1., 14.,
15., 16., 17.r.

2 db mtianyag tá|cát tartalmaz
kiszerelés

6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.2.r14.,
15., 16., 17.1.

100 gramm csalétket tartalmaz
muanyag zacsk s kiszerelés

6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.3.r14.,
15., 16., 17.1.

200 gtamm csalétket tarta|maz
muanyag zacsk s kiszerelés

6.,8.vagy 9., 10., 11., 13.1 .4.,14.,
15., 16., 17.1.

5 db filterpapír tasakottartalmazo
kiszerelés

6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1 .5.,14.,
15., 16., 17.1.

Foglalkozásszeru

muanyag tá|c ákat tarta|maz
kiszerelések

6., 8.vagy 9., 10., 11.,13.2.1.114.,
15., 16., 17.2.

400 db filterpapír tasakot
tartalmaz kiszerelés

6., 8. vagy 9., 10., 11.,13.2.2.,!4.,
15., 16., 17.2.

om le sztett c salétk et tartalmaz
kiszerelések

6., 8.vagy 9., 10., I1.r13.2.3.114.,
15., 16., 17.2.

Továbbá aZ egyszer használatos egérirt dobozokon' a 20 grammos filterpapír tasakokon és a 90
illetve 200 grammos, filterpapínal fedett mtianyagtálcákon egyedileg felttintetend az alábbi
szoveg:

Ratata@ rágcsál Írt szer
Hat anyaga: 0,005Yo bromadiolon
Ellenszere : Kl-vitamin
Gyártja és forga|mazza: Bábolna Kornyezetbiol giai Kozpont Kft.,
H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Budapes t, 201 3. jriniu s,,/,.'!.."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

\
c"4 L. \'-
Dr. Kovács Márta
f osztályvezeto
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