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HATÁR DZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.) az Industrialchimica
S.r.l. (Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (Pd), olaszország) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott, 2013. okt ber 24. napján kelt KEF_6951-1l/20l3. számu határozatát a
határozat tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

1.) A
7.

2.) A
)

m dosítja.

határozat rendelkezo részének 7. pontja a kovetk ezoképpen m dosul:
Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig hatályos.

határozat 7. számr melléklete 2. ponda az alábbiak szerint m dosul:
zen aoatar:

EngedéIy száma HU -201 3 -MA- 1 4-00062-0000
oTH iktat szám KEF-695 1-11t2013
Engedély lejáratának id pontia 2020.08. 3 I
Els engedély száma / iktat száma /
kiállít ja ITl2012l00073 AUT l Olaszország

Termék neve az els engedélven ACTIBLOCK-BROM
A KEF-6951-1 1 l20l3' szám határozat egyebekben változatlan.
HatáLrozatom ellen a kézhezvételt l számított 15 napon beltil benyujtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet á iellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségűgyi Nyilvántartási és Képzési K zponihoz kell címezni (1051 Budapest,
Zrinyt t 3.), d'e az országos Tisztif<íorvosi Hivatalhoz kell benyrijtani'

INDoror,Ás
Az Industrialchimica S.r.l. (továbbiakban kérelmez ) 2013. marcius 29-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte az Olaszország Kompetens Hat sága á|ta| 2012. decernber 14-én IT/2012/OOO73
AUT engedélyszámon kiadott , az ACTIBLOCK-BROM nevrí biocid termékre vonatkoz
forgalomba hozatali engedély Magyarországon t rtén elismerését.
Az otszágos Tisztif orvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt k vet en KEF-6951-1 112073 számil
határozatával HU-2013-MA-14-00062-0000 engedélyezési számon a Rattidion rágcsáI irt blokk
forgalomba hozatali engedélyét elismerte és a kérelmez részére a termék forgalomba hozatalát és
felhasználását M agy arországon engedélyezte.

A edél dataí

Mellék]et: iplÖad :



A Kérelmezó 2014. decernber 18-án a Biocid rendelet 31 cikk (1) bekezdésének megfelelően a
71' cikk (i) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésű információs
rendszeren keresztiil BC-LIN014234-33 ügyszám a1att benyújtotta a Rattidion rágcsálóirtó blokk
HU-2013-MA-14-00062-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megújítása iránti kerelmét'
A Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befotyásotható okokbóI az engedély
negújításáról annak lejárati időpontja előtt nem hoznak határozatot, az ánevő illetékes haű;ág;z
értékelés elvégzéséhez sziilcséges időtartamban megújítja a nemzeti engedélyt. ''
A Bizottság és a tagállamok kompetens hatóságainak képviselői a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hatósági ülésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-SeptI4-Doc.5.2_ Final), hogy a véralvadásgátló hatóanyagot taÍtalmaz,ő biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek id őbeli hatályát egységesen 2020' augusztus 31-ig meghosszabbítjrák.
A fent indokok alapján az engedély időbeli hatályát a rendelkezó részben megadottak szerint,
hivatalból módosítottam'
Döntésemet a Biocid rerrdelet 31' cikk (7) bekezdése szerínti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $
(1) bekezdése szerinti hatáskörömben és az Á|lami Nepegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, á
népegészségügl szakigazgatási feladatok ellátásriról, valamint a győgyszerészeti államigazgatási
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti orsiágos
illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szólő 2004. évi CXL tőrvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségpgy
Nllvríntartasi és Képzési Központról szóLó 29l20I5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1i bekezdése
alapjrín adtam tájékoztatást'

A fellebbezési illeték mértékéról az illetékekről szoló 1990. évi XCIII. töwény 29. $ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással történő ellátását az egészségigyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szőlő 1991. évi XI. törvény l4/B. s Q) bekezdése írja elő.

Budapest, 2016.junius ,, J ."

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvos

Kapják:

1. Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 25,I-35020 Arce (Pd), Olaszország
2. Országos Epidemiol giai Kozpont , 1097 Budapest, Alber1 Fl rián ut 2-6.
3. országos Kcirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelrigyeloség, Hivatalí kapun kereszttil
4. országos Kozegészségrigyi Kozpont, okkí{Dclkk.antsz.hu

5. Irattár
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cÜcYt És ISZTloRVoSl szolcÁnr
gos Tiszttf orvosi Hivatal

A N T S Z
A KEF-6951-11/20I3. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mtis uni s tag llamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének

k lcs n selismeréséhez

1. A termék neve: Rattidion rágcsálríirt blokk

2. Az engedélv adataiengeuerv auarar:
Enqedély száma HU -20 1 3 -MA- 1 4 -000 62- 0000
oTH iktat szám KEF-695 1- 1 U20r3
Engedély leiáratának id pontia 2016.06. 30.

Els engedély száma / iktat száma l
kiállítríia

ÍT12012100073 AUT l olaszország

Termék neve az elso engedélven ACTIBLOCK_BROM

3. Az enpedélvtulaidonos adataieft at(Ionos a
Céenév Industrialchimica S.r.l

Cím
Via Sorgaglia 25
I-35020 Arre (Padova)
olaszország

Telefon +390495310415

4. A gvárt adatai

5. A forealmaz adatai

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. (volt Cyáli t 2-6.) _ Levelezési cín: 1437 Budapest, P{' B39.

Telefon: +36 1 476 l\o1) _ E-maíl: tisztiforlrvos@oth'antsz.htt

arto aoatar:
Cégnév Industrialchimica S.r. I

Cím
Via Sorgaglia 25
I-35020 Arre (Padova)
olaszország

orgarmaz0 aíJa[atz
Céenév Hat-Agro Hieiénia Kft.
Cím 9027 Gy r, Tibormaiori rit I

Telefon +36 96 525 023
Fax +36 96 519 323
E-mail zskato@hatagro.hu
Kapcsol attarto Kat Zsuzsa

A termek áItalános iellemz i:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási terÍilet
házi egér (Mus musculus),
házi patkány (Rattus rattus) és
vándorpatkány (Ra t t u s n o rv e g i crzs) elpus ztításár a

Formuláci iellege felhasznáIásra kész, 20 grammos rágcsál irt blokk
A rágcsál irt szer keseru anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít
megelozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.



7. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetételt a KEF-6951-l 1/2013' sz m hat rozat 2. számri melléklete tarta|mazza.

8. A termék osztálvozása és címkézése a l999l45lEK iránvelv szerint

9. A termék osztálvozása és címkézése a CLP: I272/2008/EK rendelet szerint*

9.

10.

Fo rgalm azási kate g ria : III. forgalma zási kateg riáj ir, szabadforgalmri irt szer

Ecvéb felhasználási el írások

Hat anyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-s6-7 0,005
Dr Tezza S.r.l.

(S. Mari a di Zevio, olasz ország)
tisztasága min. 96,9Yo

termék osszetétele biza|mas adat.

ermeK osztarvozasa es clmKezese a nYelv sz rln[:
Osztálvozás Nem ieloléskciteles, EU-veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

sI l 2 E|zárv a é s gye rm ekek számár a hozzáférhetetl en he lyen táro land .

sts Élelmiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand

s20/21A hasznáIatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad

S24 A b nel val érintkezés kerÍilendo

546 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordu|ni, az
edényt/csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

561 Kertilni kell az anyag kornyezetbe jutását. Speciális adatokat kell
kérni/Biztonsági adatlap

rm a es clmKezese a LLr: enuelet szertnr^:
osztályozás Nem ieloléskoteles, veszélyt je|zo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol elzáw a tartand .

P103 HasznáIat el tt olvassa el a címkén kozolt informáci kat.

P270 A termék használata kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni.

P273 Kertilni ke|I az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

P301+310 LENYELÉS ESETÉN: azonnd forduljon
ToxlKorÓcnt KÖZP oNTHoZ v agy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
eloírásoknak me gfeleloen.

*2015.06.0I-t l kcitelez en alkalmazand

elnaszn e OK:

FeIhasznál i kiir lakossági és foelalkozáss zeru felhasznál k

Felhasználás
helye

ozáÍt térben és az éptiletek kornyékén, egér- és patkányirtásra:
lako s sági é s fo glalkozásszerri fe lha sznáI k

. szabadban : egér- és patkányirtásra : foelalk ozásszeru felhasznál k

11. Csomagolás:

2t8



Felhasznál 'i kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Lakossági 20 grammos
blokk

. nruanyag egéretet
dobozban

40 gramm
(2 db blokk)

. v isszazárhat muanyag
zacsk ban

100, 1 60,200,260,300,
400 és 500 gramm

FoglalkozásszerÍÍ 20 grammos
blokk

. muanyag zacsk ban,
kart o nd o b ozb a he lye zv e

I,3, 5, l0,20 és 25 kg. v isszazárhat miianya g
zacsk ban

. mrÍanyag vodcirben

12. Haszn álatÍ u tas ítás :

12.l. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:
I2.1.l. A míianyag egéretet doboz ktils csomagotásán
.A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljtik, hogy atapasztalt rágcs á| ártalom irt szer
alkalmazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda haszn áIata kismértékti
e gér árta|om fe l szám o lás ára).

.A készítményt olyan helyeken a|ka|mazzuk, ahol egerek elofordulása észlelheto.

.Az egerek jelenlétére jelIegzetes nyomaikb l (feszkek, lyukak, vonulási utak, tirtilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kcivetkeztethettink. A nyomok vagy Láthat károkozások alapján
becsriljrik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzuk.

.A kezelés megkezdése el tt lehetoség szerint minden' a rágcsál k számára elérh eti; táp|álékfonást
távolítsunk el.

.Az egéreteto dobozt felnyitás nélktil, a megfigyeltrágcsál aktivitás kcizvetlen kozelében,
elsosorban a falak mentén, a szekrények alatt és a britorok mogott helyezzik eI.

.Ügyeljtink arra, hogy a dobozt gyermekek és nem célszerv rr"i ál|utok (egyéb vadon élo állatok,
illetve házi- és haszonállatok) á|tal hozzá nem ferheto, esotol védett helyre tegytik.

. Lehetosé g szerint gondoskodj unk az etet állomások stabil rogzítésér l.

A Rattidion rágcsál irt blokkot tartalmaz eeéretet doboz alkalm azási d, zisa:
- kismértékti ártalomnál: 5 méterenként 1 doboz,

- nagymértéktí ártalomná|:3 méterenként 1 doboz.

.Az etetohelyeket az e|so két hét során 3-4 naponként ellenorizzdrk, a kitirtilt rágcsál irt dobozokat
cseréljtik le. Az e||en rzést ezt kovet en hetente ismételjtik meg. A csalétek kihely ezését addig
folytassuk' amíg arágcsál k teljesen el nem tunnek.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink t bb etetohely et, az egyes
etetohelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne noveljtik.

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

helyezzuk

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatás a miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyas ztás után 4-
10 nappal várhat .

.A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt arágcsál k aktivítása indokolja.

.A rágcs áI árÍalom a kezelés hatás ára álta|ában 2-6 hét alatt megsztinik. Amennyiben a
rágcsáloártalom 4 hét alatt sem csokken érzékelhetoen, forduljunk kártevoirt szakemb erhez.

.A kezelés után, de legkésobb 6 hét m lva, az etetoállomásokat gyrijtstik ossze , az esetlegesen
kisz r dott irtoszert takarítsuk fel.
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Í2.I.2. A rágcsál irt blokkot 100-500 gramm kiiziitti ttilt tiimeggel tartalmaz kiszerelése'.
kiils csomagolásán
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy atapasztalt rágcsáI ártalrom irt szer
a|ka|mazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda haszná|ata kismér1éku
e gér árta|om fe l szám o lás ára).

.A készítményt olyan helyeken a|ka|mazzuk, ahol patkányok vagy egerek elofordulása észlelhet .

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

rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások a|apján
becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak e| arágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzuk.

.A kezelés megkezdése elott lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérheto táp|álékfonást
távolítsunk el.

.Elsosorban a falak mentén, a szekrények alatt, a b rtorok mogcitt alakítsunk ki rin. etet helyeket,
amelyekbol a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségu irt szert tudnak fogyasztani.

.Lehetoség szerinthasználjunk olyan mtíanyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a

gyermekek, valamint a nem célszervezet ál|atok(az egyéb vadon élo állatok, illetve aházi- és

haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez.
.Ennek hiányában a blokkokat rakjuk papír vagy mtianyag tálcáWa, majd ezeket a falak mentén
he|yezzuk ki, végtil borítsunk rájuk egy-egy tetocserepet vagy más alkalmas fed lapot irgy, hogy a
rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, valamint a
nem célszervezet áIlatok ne férhessenekhozzá. A blokkokat dr t segítségével rÓgzíthetjiik is, hogy
azokat arágcsáI k ne hurcolják el.

.Lehet ség szerint gondoskodjunk az etetoállomások stabil rogzítésérol.

.Az irt szert védjtik a kcizvetlenvízto|, esotol és az idojárás viszontagságait l.

- kismértéku ártalomnáI: 5 méterenként l -2 db blokk,

- nagymértéku ártalomná|:3 méterenként 1 -2 db blokk.

- kismértékti ártalomnál: 10 méterenként 3-5 db blokk,

- nagymértéku ártalomná|: 5 méterenként 3-5 db blokk.

.Az etetohelyeket az e|so két hét során 3-4 naponként ellenorizzuk, a kitirtilt rágcsál irt dobozokat
cseréljtik le. Az ellenorzést ezt kovetoen hetente ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig
folytassuk' amíg a rágcsál k teljesen el nem tunnek.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetohelyet, az egyes
etetohelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne noveljtik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de arágcsál k továbbra is jelen vannak, helyezzuk
át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal várhat .

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

.A rágcsáI ártalom a kezelés hatására áLtalában2-6 hét alatt megsziiník. Amennyiben a
rágcsál ártalom 4hét a|att sem csokken érzékelhetoen, forduljunk kártevoirt szakemberhez.

.A kezelés után, de legkésobb 6 hét m lva, az etetoállomásokat gyujtstik ossze, az esetlegesen
kisz r dott irt szert takarítsuk fel.
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i.2, F ogl^|kozátsszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:

A rágcsáIóirtó blokkot 1-25 kg közötti töltőtiimeggel tartahnaző kiszerelések külső
csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken a|kalmazzuk, ahol rágcsálók előfordulása észlelhető.
.A nyomok vagy látható karokozások alapján becsüljük meg' milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.

.Az irtás megkezdése előtt mérlegeljtik,hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga
(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll_e.

.A csalétek kihelyezése előtt lehetóség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsálóirtó blokkot az erre a célra szolgáló szerelvényben he|yezzÍ|k az egerek és patkiínyok
által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyiik közelébe.

- kismértékű ártalomnál: 5 méterenként 20-40 gramm csalétek (1-2 db blokk)'

- nagymértékú ártalomnál: 3 méterenként 20_40 gramm csalétek (l-2 db blokk).

- kismértékű ártalomnál: l0 méterenként 60_100 gramm csalétek (3-5 db blokk)'

- nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 60-100 gramm csalétek (3-5 db blokk).

.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) EsZCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelóen _ fe|tűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tiintetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó
nevét, címét és telefonszrímát.

.Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenórizzúk és az elfogyasztott
csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki.

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

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

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás utér:. 4-
10 nappal várható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja'

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPc) egyidejű bevezetésével összekötni.

.A készítmény alka|mazásával' az esetek többsé gében,2-6 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhetó
el. Amennyiben a rágcsálók rírtalma ezt követően is tapasztalható, ajelenség okát fel kell deríteni
és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk
fel.

13. Figyelmeztetés:
Kizfuólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmaáató !

Tilos a készítményt nem célszervezet á||atok elpusztításiíra használni.
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyelmekek, sem a nem
célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.
Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy
dohanyozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni'
Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel'
Élelmiszertől és takarmány.tól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok á|ta| hozzá nem
férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

sl8



A készítmény mérgezo az em|osokre és a mad arakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéu
ragadoz éslvagy dogev áI|at mérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengtilt
patkányt, egeret elfogyas ztja.
Ne juttassa a készítményt élovizbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszetti felhasznál k kérésére rendelkezésre áll.

14. Els segélynyrijtás:

E,setleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonna| orvoshoz kell fordulni és acimkétaz
orvosnak meg kell mutatni!

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

.Hánytatás c s ak aZ orvo S ki fej ezett utasítás ára torténhet.

.A szájtireget ciblítse kivizze|.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
.A b rt b szappanos vizzel mossa le.
.P anaszj e l entke z é s ekor fordulj on s zakorvo shoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan ciblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse Van' azttávolítsa el és folytassa a SZem további oblítését.
.P anasz j e l entke z é s ekor fordulj on s zakorvo sho z.

Útmutatás az orvosnak:
Akészitmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet. A mérgezéslexpozíci és

a ttinetek jelentkezése koz tt akár tobb nap is eltelhe{.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orrvérzés,
inyvérzés, vérkcipés, véres vize|et, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedésti vagy t bb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a tnétgezett ellátásakor és az expozíci t kciveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (rNR) meg kell mérni. Ha aprotronrbin ido értéke )4,amérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés tobbszciri megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett' száraz, huvos, j l szellozohelyen tárolva, a gyártást l
számitva2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:

16.1. A lakossági felhaszn ál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

Akozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege\ozése érdekében, aZ el|enorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mrianyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva|ezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet zárthu|Iadéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

16.2. A foglalkozásszeríi felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekében) aZ e|Ienorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
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'4Jruorásszerufelhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo
megsemmisítésérol a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.

16.l.116.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltÍintetend :

Akezelés után azetetohelyeket sziintessiik meg. Gytijtstik <issze a megmaradt irt szert,valamint a
rágcsál. irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Azeredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.
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17. Címkefelirat:

Rattidion rágcsál irt blokk

Hat anyaga: 0,005Yo bromadiolon

Gyártja: Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 25,I-35020 Arue (Padova), olaszország

Forgalmazza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Gy r, Tibormajori rit 1.

oTH engedélyszám: HU -201 3_MA- 1 4-00062_0000

valamint,, az EngedélyezésÍ lap alábbi pontj ai, a felhasználríi ktir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

A mrianyag egéretet dobozokon feltiintetendo az alábbi szoveg:

Rattidion rágcsál irt blokk
Hat anyaga: 0,00 5%o bromadiolon
Ellenszere : K1-vitamin
Gyártja: Industrialchimica S.r.l. (olaszország)
Forgalmazza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Gyor, Tibormajori ut 1.

oTH engedély szám: HIJ -20 1 3 -MA- 1 4-000 62-00 00

18. oEK szakvélemény száma: 771lll0712013. DDo.

Budapes t,2013. oktob er ,,L\ .'"

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

en kiadm ányozza

I
L\ 

- 
\-\_

Kovács Márta
osztáIyvezeto

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltÍintetend pontok

Lakossági

egéreteto dobozt is tartalmaz
kiszere1és

6., 8., 9., 10., 12.1.1.113.r14.r15.,
16.1.

minden más (100-500 g kozotti)
kiszerelés

6., 8., 9., 10., 12.1.2.,,13.r 14.r 15.,
16.1.

FoglalkozásszerÍi 1-25 kg kozotti kiszerelések 6., 8., 9., 10., 12.2,1.113.r14.r15.,
16.2.
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