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HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6., továbbiakban oTH) a
METAToX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott, 201 3. szeptember 9. napján kelt, KEF-7306_1 112013. szám határozatát _
ahatározat tobbi részének változat|anul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelk ezo részének 8. pontja a kovetk ezoképpen m dosul:

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

2.) Ahatározat 7. számri melléklete 2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedély száma HU-201 3-PA- r4-00043 -0000
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08. 3 1.

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

Product Assessment Report
Ratex rágcs á,J irt pép

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

PT 14 (Rodenticide)
Bromadiolone (0.005% w/w)
Authorisation
HU-20 13-PA- 14-00043-0000
09 September 2013
31 Augu st 2020

Biocidal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive
98ISIEC
Product covered by this dossier: Rater Paste Bait

$:
íÍat:

Use
i ljtc,



4.) Ahatározat 4. mellékletének (Summary of Product
authoris ationlregistration c. tábl ázatban alejárati

Characteristics) 3. oldalán a Data of
ido (expiring date) változik:

D f auth ation/reqistratiata oÍ autnorlsatl s on
Authorisation/reg istration type Product authorisation
Authorisation/registration number HU -2013-PA-1 4-00043-0 0 0 0

Grantinq date of authorisation/registration 09/09/2013
Expiring date of authorisation/registration 3110812020

Name of authorisation/registration holder Metatox Peszticid Gyárto és Forgalmazo Kft.
H-5520 Szeohalom, Kossuth u. 8., Hungarv

A KE F-730 -1 1 /2013' szám' határozat egyebekben változatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételt l számított 15 napon beliil benyírjtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000'- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségigyi Nllvántartási és Képzési K zponthoz kell címezni (105l Budapest'
ZÁnyi v 3.), de az oTH-hoz kell benyujtani.

INDoror,Ás
A METATOX Peszticid Gyártrí és Forgalmaz Kft. (továbbiakban Kérelmez ) 2011. junius
30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Ratex rágcsáltirtrí pép nevÍi biocid terméke
Magyarországon t rtén forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezési eljárását'

Az oTH ezt k vet en 2013. szeptember 9. napján kelt, KEF-7306-lll20l3 számű határozatáva|
HU-2013-PA-14-00043-0000 engedélyezési számon a termék forgalomba hozata|át és
felhasználását Magyarországon engedélyezte.

A Kérelmez<í 2014' december 11-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználásár | sz |
528/2012/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfelel en a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezéstí informáci s rendszeren
keresztiil BC-DH013542-60 iigyszánr alatt benyrijtotta a HU-2013-PA-14-00043-0000
engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedély megujítása iránti kerelmét.

A Rendelet 3l. cikk (7) bekezdése szerint:
.,Antennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l az engedéIy
neglijít s r l annak lejárati id pontja el tt nem hoznak határozatot, az átvev illetékes hat ság az
értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megztjítja a nemzeli engedélyt'"

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képvisel i a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági iilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Sept14-Doc.5.2
- Final), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz, biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek id beli hatályát egységesen 2020' augusztus 31-jéig meghosszabbitják'

A fent indokok alapjén az engedély id<íbeli hatályát a rendelkez részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

D ntésemet a Rendelet 31' cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalinak egyes szabályair l sz l 31612013. (uII. 28.) Korm' rendelet 18. $ (l)
bekezdése szerinti hatásk r mben és az Állami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségiigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
szerv kijel lésér l sz l 32312010. (XII.27.) Korm' rendelet 2. $ (1) bekezclése szerinti országos
illetékességgel eljárva hoztam meg.
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A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáItatás általános szabá|yairol
sz Io 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségiigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 2912015. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
alapj án adtam tájékoztatást.

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

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz I 199l. évi XI. tcirvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapest,2Ol6. jriniu s ,,tro ".

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

Kovács Márta
ztá|yvezeto

Kapják:
1. METATOX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft., 552x{zeghalom, Kossuth u. 8.

2. Országos Epidemiol giai Kozpont,7097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
3. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyel ség, 10l6 Bp. Mészáros u. 58/a.
4. országos Kozegészségtigyi Kozpont, l097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
5. Irattár
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Árl-nn,tt N Éprc ÉszsÉcucvl És TlSZTloRVoSl szolcÁnr
országos Tisztífíjorvosi Hivata l

A KEF-7306-] 1/20]3. szám határozat ]. számu melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozatali engedéIyéhez

1. A termék neve: Ratex rágcsál irt pép

2. Az engedély adatai:

3.

Eneedély száma HU-20 1 3 -PA- r 4 -00043-0000

Eneedély leiáratának id pontia 2016.06. 30.

Az engedélytulaj donos adatai:

A gyárt adatai:4.

Cégnév Metatox Peszticid Gvárt és Forga|maz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon +36-66-371-168
Fax +36-66-37 r-168
E-mail info@metatox.hu
Kapcsol attarto Simon Vince

Cégnév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmazo Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

A forgalmaz adatai:5.

6.

Céenév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

A termék általános jellemz i:

A termék iisszetétele:

A tennék sszetétele bizalmas adat.
A teljes sszetételt az Engedélyezési lap 1. számri melléklete tar1almazza.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. (volt Cyáli (]t 2-6) - Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. s39.

Telefon: +36 1 476 1100 - E-ntail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

7.

Biocid terméktípus száma / megnevezése 14 l rágcsál irt szer

Felh asználási teriilet
házi egér (Mus musculus) és

vándorp atkány (Rat tu s norv e gi c us)
elpusztítására

Formuláci jellege felhaszn á|ásra kész, 1 0 grammos, filterpapír
tasakokba ki szerelt r ágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keserti anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelozni a

készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

Hat anyag EK-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
PelGar International

Ltd.
tisztasága min. 98,0'Á



8. A termék osztályozása és címkézése az L999l4ílEK irányelv szerint:

osztáivozás Nem ieloléskoteles, EK-veszélyiel nem sztikséges.

Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

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

s 20l2I A hasznáIatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

s 36137 /39 Megfelelo védo ruházatot, véd k esztyut, és szem/arcvéd t
kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordu|ni, az

edényt/csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell
mutatni.

9. A termék osztályozása és címkézése az 1272l2008lEK (CLP) rendelet szerint*:

osztályoz s Nem ieloléskoteles, veszélyt jelzo piktogram nem sztikséges.

Figyelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol elzárv a tartand .

P262 Szembe, borre vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termékhasznáIatakÓzben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P2 8 0 Vé doke s ztyul v é doruhal szemvé do/arcv é d haszná|ata kote 1 ezo .

P301 + 310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon ToXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ v agy orvoshoz.

* 2015.06.Of-t l alkalmazand

L0. Forgalmazásikateg ria: III. forgalmazásikateg riáj 
' 
szabadforgalmrÍ irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:

Felhasznál i kiir lakossági és foelalkozáss zeru felhasznál k
Felhasználás helye zárttérben és az épuletek kornyékén

13. Használatiutasítás:

13.1. Lakossági felhaszná| knak szánt kiszerelések:
A tasakolt pépet 100_400 g ktiziitti ti'lt tiimeggel tartalmaz kiszerelések kiils csomagolásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljtik, hogy a tapasztalt rágcsáI árta\om irt szer

a|ka\mazása nélkiil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda hasznáIata kismértékií
e gér ártalom fe l szám o l ás ára).

. A készítményt olyan helyeken aLka|mazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet .

. A rágcsálok jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (feszkek, lyukak, vonulási utak, tirtilék stb.) vagy a

rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján
becsriljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd akeze\ést ennek ismeretében

végezzik.

12. Csomagolás:

Felhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba kerÍil
kiszerelés tiimege

Lakossági
10 grammos,
egyedileg tasakolt pép

aromazár tasakban,
faltkarton dob ozb a hely ezv e

1 00, 1 50,200 és 400
gramm

Foglalkozásszeríi
10 grammos,
egyedileg tasakolt pép

aromazár tasakban,
muanyag vodorbe helyezve

2,2,5,3 és 5 kg
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. A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékfonást
távolítsunk el.

. Elsósorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetóhelyeket,
amelyekből a rágcsá1ók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.

. Lehetőség szerint használjunk olyan múanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy
a gyermekek, valamint a házi- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez'

. Ennek hiányában a tasakokat _ a filte1papír felnyitása nélkül _ rakjuk papír vagy műanyag
ÍálcÍlt.ra, majd ezeket a falak mentén helyezzük ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet
vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz
illetéktelen személyek' gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. A tasakokat drót
segítségével rögzíthedük is, hogy azokat a rágcsálók ne hurcoljrák el.

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a rágcsálókra'

. Az irtőszert védjük a közvetlen víztől, esótől és az időjárás Viszontagságaitól.

A Ratex ráecsálóirtó pép alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenként 2-3 tasak (20_30 gramm) csalétek.

- 5_ 10 méterenként 5-10 tasak (50-100 gramm) csalétek.
. Az etetőhelyeket az első két hét soriín 3-4 naponként ellenőrizziik és az elfogyasáott csalétket

pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cserélji'ik ki. Az ellen&zést eá követóen hetente
ismételjiik meg.

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

. Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
he|yezzúk át az irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fo gyasdás ntáLn 4-
10 nappal vrírható.

. A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsá|ók aktivitása indokolja.

. A kezelés, a rágcsálók elszaporodásiínak mértékétől fiiggően, 2-6 hetet vehet igénybe'

. A kezelés után az etetőiíllomásokat gÉjtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

13.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
A tasakolt pépet 2-5 kg közötti töltőtömeggel tartalmazó kiszerelések külső csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzú, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető'
. A nyomok vagy látható károkozások alapj án becsüljiik meg, milyen mértékben szapoÍodtak el a

rágcsálók' majd a kezelést ennek ismeretében végezzilk.
. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adol1 területen a csalétek hatóanyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.
. A rágcsálóirtó pépet tartalmazó tasakokat az eÍre a célra szolgáló szerelvényben helyezzíjk az

egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük
közelébe'

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a rágcsálókra.
A Ratex rágcsálóirtó pép alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:

- 3-5 méterenként 2-3 tasak (20-30 gramm) csalétek.

- 5-10 méterenként maximum 20 tasak (200 gramm) csalétek.
. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) EsZcsM_FVM-

KVVM együttes rendelet 8. szrtLrnú mellékletének megfelelően _ feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét' valamint az a|ka|mazó
nevét, címét és telefonszámát.
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. AZ etet helyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenorizztik és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsrink tobb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelji'ik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezz:Ú,k át az irt szert máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztásután4-
10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg aztarágcsál k aktivitása indokolja.

. Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. Akezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiigg en '2-6 hetet vehet igénybe.

. Akezelés után az etetoállomásokat gyujtsiik ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szefttakarttsuk fel.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás elott olvassa el a használati utasítást!

Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmezteto jelzéssel kell ellátni. Az irt szer
kihelyezésekor használjon védokesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni!
Kihelyezés után meleg, szappanos vizzel alaposan kezet kell mosni.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és haszonállatok, valamint madarak nem
ferhetnekhozzá. A készítmény mérgezo az emlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és

minden egyéb ragadoz éslvagy dogev állatmérgezodhet, Íta a rágcsál irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyas ztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok
elpusztít ására haszná|ni. Ne j uttassa a készítm ényt éIovízbe.
A beszerinyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.
Élehiszertol és takarm ányt | elktilonítve, gyermek és haszonállat áIta| hozzá nem férheto, száraz,
htivos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

15. Els segélynyrÍjtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az

orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratorténhet.
. A szájtireget oblítse ki vízzel. 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 használat elott mossa ki.
. A bort bo szappanos vízzel mossa le.
. P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse Van' azttávolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
. P anaszjelentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.
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Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovetoen c scikkenh et a v ér alvadási képe ssé g é s be l so v érzés j elentke zhet.
A mérgezéslexpozício és a ttinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jel\emzo ttineteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vize|et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésti vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon Kl_vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett e||átásakor és az expozíciot koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamínt kell adni. A kezelés tobbszciri megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett, száraz, htivos, j l sze||ozo, zárt helyen tároland .

Gyrijt forrást l és oxidálo anyagokt l távol tartand . Élehi szertol, italt l és takarmányt l távol
tartand, .

A gyártást l számítva 2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
ttintetni !)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán felti'intetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében' az ellenotzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mtíanyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és cisszecsom zva lezárni. A dupla zacsk ban levo tetemet zárt hulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

17.2. A foglalkozásszeríÍ felhasznáI knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

Akozegészségtigyiveszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében) az ellenorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolít ásár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként tortén
megsemmisítésérol a9Bl2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.

17.1.lI7.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

Akeze|és után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gytíjtstik ssze a megmaradt irt szeÍt, valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer 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.

18. Címkefelirat:

Ratex rágcsál irt pép

Hat anyaga2 0,00570 bromadiolon

Gyártja: Metatox Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft., H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Forgalmazza: Metatox Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft., H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

oTH engedélyszám: HU-201 3-PA_14-00043-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i kor ftiggvényében:
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Továbbá a 10 grammos filte1papír tasakokon egyedileg felttintetend az a|ábbi szoveg:

Ratex rágcsáI irtrí pép
Hat anyaga: 0,00 5%o bromadiolon
Ellenszere : K1-vitamin

|9. oEK szakvélemény száma: 771117912013. DDo.

Budapest, 2013. szeptember ,,.t."
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztif orvos
-.'--'-l''---)1 nevében kiadmányozza
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Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1 ,r14.r15.r16.117.1

FoglalkozásszeríÍ 6.1 8. vagy 9., 10., 1I.r13.2.114.r 15., 16., 17.2
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