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A KEF-543-5/20l6 szám határozat 1. szám melléklete

1 . Adminisztratív informáciok

í.1. A termék kereskedelmi nevei
ForgalmazásiterÜlet KereskedelmÍnév
Magyarország RATK|LL rágcsáloiÍt blokk
olaszország RATK|LL BLoX

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU_o013442-0000

Az engedélyezés dátuma 2014-10_31

Az engedély léjáratának dátuma 2020-oE-31

Az engedélyes neve és címe 
:il iro.j[ll'}Í;iro 40064 ozzano Emilia ltaly

1.3. A termék gyártqalgyárt i
A gyárt neve colkim s.r.l.

A gyárt címe Via Piemonte, 50 40064 ozzano Emilia olaszország

Gyártási helyek Colkim S r.l. 40064 ozzano Emilia olaszország

A gyárt neve l.N.o.l'A. lndusirie chimiche S.p a'

A gyárt címe Nona strada,57 35129 Padova olaszorszag

Gyártási helyek Via sorgaglia 40 35020 Aíre olaszorszag

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyártii
A gyárt neve Activa/Dr. Tezza s r l

A gyárt címe Via Feltre, 32 20132 Milano olaszország

Gyártási helyek Via TÍe Ponti, 22 37050 S' Maria di Zevio olaszország

2. A termék <isszetétele és a formuláci típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi sszetétele
BAS szám EK zám cAs-sám K zhasználatli név lUPAC-név Funkci Tartalom (%)
26 259-978-4 56073-07-5 Difenacoum 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4- hydrorycoumarin Hat anyag 0.005
RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.í. osztályozás
No classiÍication

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghalározott

Figyelmeztet mondatok
Nem meghatározott

Óvintézkedésre vonatkoz Gyermekekt l elzárva tarland .

mondatok LENYELÉS EsETÉN:Azonnal fordul1on ronxotÓant KÖzPoNTHoz .

A taftalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írások szeinl .

Kedilni kell az anyagnak a k myezetbe val kijutását.
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A KEF-543-5/20]6 sz m határozat ]. számtimelléklete

4. En gedélyezett felhaszná !ás(ok)

4.1. Lakossági felhasználás

Terméktípus

Az en gedélyezett felhasználás
pontos leíÍása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet

Felhasznál i k r

Cé lszervezetek

Az alkalmazás m dja(i)

Modszer

Leirás

kihelyezhet mérgezettcsalétek

í4 terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kárlev elleni védekezésre használt szerek)

A készítménilt zárt térben és az épilletek kornyékén, olyan helyen alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elcífordulása észle1het

Beltéri

zárl térben és az épÜletek kornyékén: egér _ és patkányirtásra

Lakossági (nem foglalkozásszer )

Tudományos név Triviális név Fejlodési szakasz
Mus musculus házi egér lvarérett egyedek
Mus musculus Házi egér Fiatal egyedek
Rattusnorve9icus Vándorpatkány lVarérettegyedek
Rattusnorvegicus Vándorpatkány Fiatalegyedek
Rattus rattus Házi palkány lvarérett egyedek
Rattus raltus Házi patkány Fiatal egyedek

D zis: egerekirtásakor:1ométerenként40grammblokkrágcsál etet dobozbanpatkányokirlásakor: 10méterenként6o-1oogrammblokkrágcsál etetcidobozban
Hígitás: 100o/o

A kezelés száma
és id zitése:

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Tipus Anyag Méret
Zacsk IZsák Mrianyag: PET 1oo gramm
Zacsk lZsák Mtianyag: PET 160 gramm
zacsk lzsák Mrjanyag: PET 2oo gramm
Zacsk IZsák Mtianyag; PET 260 gramm
Zacsko /Zsák MÜanyag: PET 500 gramm

Leírá s
20 9rammos paraffin blokkok háromrétegri Íémszálas zacsk ba helyezve

Biztonsá9i
jellemz k

4.'l.'l. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

kismértékrj egérárlalom íelszámolására).

becsÜljÜk meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismereté|en végezziik.

keze|és megkezdése elott lehetoség szerint minden, a rágcsálok ézámára elérheto táplálékforrást távolÍtsunk el.

r gzítésér l is'

segítségével rogzíthetjÚk is' hogy azt a rágcsál k ne hurcolják 9l'

Az etetohelyekre írjuk rá: 
"Vigyázat! Rágcsáloirt szert tartalmaz!'

ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig íolytassuk, amíg a rágasál k ártalma te1esen meg nem szrjnik.

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesítsÜnk tobb elet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett csalétek mennyíségét Viszont né nÖveljÜk

Amennyíben a csalétkek érintetlen l maradnak' de a rágcsál k továbbra is.jelen vannak' helyezzÜk át az irloszert máshova

A Véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatáse miatt a rágcsálok elpusztulása a íogyasztás után 4-5 neppal Várhato

A csalétketcsak áddig hagyjuk kint, amíg azl a rágcsálok aklivitása indokolja,

A kezelés után' de legkés bb 6 hét mrjlva' az etet állomásokat gy jtsÜk ssze' az esetlegesen kísz r dott irt szert takarítsuk fel

4.1 '2' Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4'í'3' A felhasználás során val szín síthet kcizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintr

4-1.4. A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

zacsk ban leV tetemet zárt huIladéklárol edénybe kell helyezni; továbbí keielésle kommunális hulladékkéni toiénik.

4'1 '5' A Íelhasználást l fiigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett

4.2. F oglalkozásszeríÍ fel használás

Terméktípus 14 terméktípus - Rágcsál irto szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

A készítményt zár1térben és az ép letek kornyékén' olyan helyen alkalmazzlk' ahol egerek Vagy patkányok elofordulása észlelhet
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A KEF-Í43-5/2016 számti határozat ]. szám melléklete

Az engedélyezett íelhasználás
ponlos leirása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet

Felhasznál i kijr

célszervezetek

Beltéri , KÜltéÍi

Zát1lérben és azép letek kornyékén, k ls tereken: egér- és patkányirlásra

Szakképzett felhasznál , Foglalkozásszerri felhasznál , lpari

Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus Házi egér lvarérett egyedek
Mus musculus Házi egér Fiatal egyedek
Rattusnoruegicus Vándorpatkány lvaréreltegyedek
Rattusnoruegicus Vándorpatkány Fiatalegyedek
Rattus rattus Házi patkány lvarérett egyedek
Ratlus rattus Házi patkány Fiatal egyedek

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer kihelyezhet mérgezett csalétek

Leírás

D zis: egerek irtásekor: 10 méterenként 40 gramm blokk rágcsáloetet dobozban patkányok irlásekor: 10 méteÍenként 60-100 gramm blokk rágcsál etetci dobozban

Hígítás: 100%

A kezelés száma
és id zítése:

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
zacsk lzsák Mlianyeg: PET 1 kilogramm
Zacsk lZsák MÜanyag: PET 3 kilogramm
zacsk /zsák M anyag: PET 5 kilogramm
zacsko /zsák M anyeg: PET í0 kilogramm
Zacsk IZsák Mtianyag: PET 20 kilogramm
Zacsk lZsák Mtjanyag: PET 25 kilogramm

Leírás
20 grammos paÍafiin blokkok: í00_t l 100o grammig háromrétegrl fémszálas zacsk ba helyezve, 2 - 25 kilogrammig kartondobozban vagy m[ianyag dobozban,
m anyag zsákba helyezve

Biztonsági
jellemz k

4.2.1 . F elh aszná lás ra Vonatkoz s pec if iku s el írás ok

A nyomok Vagy láthat károkozások alapján becs ljÜk meg, mílyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelésl ennek ismeretében végezzÜk

érdekében javesolt a kiilonboz hat anyag készítmények felváltva tortén alkalmazása

A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékfonást táVolítsunk el.

Gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésér<!l.

azokon fel kell t ntetni: a rágcsáloirto szer nevét, haloanyagát, ellenszeÍét, valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát

addig íolytassuk' amíg a rágcsál k ártalma teljesen meg nem szrjnik

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy' akkor létesítsiink t bb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezett dobozok mennyíségét Viszonl ne n VeljÜk.

Amennyiben a csalétkek érinletlenÜl maradnak, de a rágcsá|ok lovábbra isjelen Vannak, helyezzijk át az irt szert máshova

A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 4_5 nappal várhato

derítenr és a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni

A kezelés után az etet állomásokal gytjjts k ossze, az esetlegesen kiszor dott irtoszerl takarítsUk fel

4.2.2.Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.2.3. A Íelhasználás során valoszín síthet ktizvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vintt

4.2.4. A felhasználást l fÜgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

gondoskodni.

4.2'5. A felhasználást l fiigg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Áttalános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázatcsokkent intézkedések

emberi fogyasztását

5.3. Várhat kozvetlen vagy kcizvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtás! el írások és a kornyezetvédelmi vi

Eset|eges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal íorduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak!
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A KEF-í43-5/20l6 szám határozat I. sz m melléklete

Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mulassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlap'iát

. Hánytatás csak az orvos kiÍejezetl utasítására t rténhet.

. A szájÜreget blítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:

. Vegye le a szennyezetl ruhát és a további használat el tt mossa ki.

. A b rl b szappanos Vízzel mossa le.

. Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz

Szembe jutás esetén:

. A szemet lartsa nyilva és néhány percen keresztÜl b<i vízzel' vatosan tiblítse ki.

. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további blítését.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmulatás az orvosnak:

intravénásan K1_vitamint kell adni. A kezelés tobbsz<iri megismétlésére is sziikség lehet'

Ellenszere: K1_vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi modszerrel ellen rizni szÜksé9es)

5.4. A termék és csomago!ása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

veszélyes hulladékként t rtén megsemmisítésér l a225l2o15. (Vlll 7 ) Korm rendelet el írásai szerint k telesek gondoskodni.

hulladékudvar - kell leadni.

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

csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

6. Egyéb informáci k
oEK szakvélemény száma: DD-EPlol725-1 l2o16.

A címkefelirat ta dalmazza'.

RATK|LL rágcsál irt blokk

Hat anyaga: 0,005% difenakum

Engedélytulajdonos és gyáí : colKlM s r l'' Via Piemonte, 50 - 40064 ozzano Emilia' Bologna, olaszország

oTH engedélyszám: HU_2016-MA-'l4_00í50_0000

Valamint, jelen dokumentUm alábbi pontjai, a csomagolás fíjggvényében:

csomágolás jellege

címkén feltÜntetend pontok:

lakossági íelhasznál krészére2.2,31,41(kivéveakiszerelésekéscsomagoloanya90kravonatkoz rész),52'53,54,.55

foglalkozásszer íelhasznál k részére2.2 , 3 1 . 
' 
4.2 (kivéve a kiszerelések és csomagol anyagokra Vonatko 2 rész), 5.2., 5.3. ' 

5.4', .5.5.
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