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HATAROZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl ríán ilt 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_6954-10/2013. számu határozatát a
határozat tobbi részének változatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo tészének 7. pontja a k vetkez képpen m dosul:

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

2.) Ahatározat l. számri mellék|ete2. pontja az alábbiak szerint mr dosul:

Az edél dataien aoatar:
Engedély száma HU-20 1 3 -MA- 1 4-00063 -0000
oTH iktat szám KEF-69 54-10t20r3
Engedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedély száma / iktat száma l
kiállít ia IT 12012100014 AUT l o|aszország

Termék neve az els engedélyen ACTIPASTA-BROM
A KEF-6954-10 l20l3. szérnű határozat egyebekben változatlan'
HatáÍozatom etlen a kézhezvételt l szímított 15 napon beliil beny jtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségiigyi Nllvrántartási és Kepzési K zponthoz kell címezni (1051 Budapest,
ZÁny u' 3.), d,e az országos Tisztif orvosi Hivatalhoz kell benyujtani'

INDoror-Ás
Az Industrialchimica S'r.l. (továbbiakban kérelmez ) 2013' marcius 29-énbeerkezett kérelmében
kezdeményezte az olaszország Kompetens Hat sága által 2012. december 14-én
IT/2012/00074 AUT engedélyszámon kiadott, az ACTIPASTA-BROM nevrí biocid termékre
vonatkoz forgalomba hozatali engedély Magyarországon t rtén elismerését.
Az Országos Tisztif<lorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt k vet en KEF-6954-10 /2013 számíl
határozatáva| HU-2013-MÁ-14-00063-0000 engedélyezési számon a Rattidion rágcsáltíírtrí pép
forgalomba hozatali engedélyét elismerte és a kérelmez tészére a termék forgalomba hozatalát és
felhasználását Magyarországon engedélyezte.
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A Kérelmezo 2014. december 18-án a Biocid rendelet 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a

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

rendszeren keresztiil BC-WR0l4235-2l ugyszám alatt benyrijtotta a Rattidion rágcsál irt pép
HU-2013-MA-14-00063-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
megrijítása iránti kérelmét.

A Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,,Amennyiben nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l qZ engedély
meglijítítsár l annak lejcirati idcípontja el tt nem hoznak határozatot, az átvev illetékes' hat ság az
értékelés elvégzéséhez sziikséges idcitartanlban megíjítjo a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagáIlamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renew,al of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek idobeli hatáIyát egységes en 2020. augusztus 3 1 -ig meghoss zabbitják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz 1' 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $
(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és az Állami Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szo\gálatr l, a
népegészségtigyi szakigazgatási feladatok ell'átásár. l' valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
SZerV kijelolésépl sz |o 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
illetékességgel e|járv a hoztam meg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgá|tatás általános szabályair l
sz I 2004. évi CXL torvény 98. $ (1)' és 99. s (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l' 29l20l5. (II.25.) Korm. rendelet 10. s (1) bekezdése
alapj án adtam tájékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékérolaz illetékekrol sz l 1990. évi XCIII. torvény 29. s (2) bekezdése
rendelkezik.

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

Budapes t,2O16. jÚrnius 
',' 
5 .''

Dr. Szentes Tamás
országos tisztif(

nevében kiad

foosztáIyvezé

Kapják:

1. Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 25,I-35020 Arre (Pd)' O|aszország

országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6.

országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, Hivatali kapun kereszttil

Or szágos Koz e g ész s égti gyi Kozp ont, okkí@' l clkk. antsz. hu

Irattár

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

Tisztelettel:

2.

3.

4.

5.



A N T S 7.,

1.

)

ÁuHal NÉprcÉszsÉcÜcyl És ISZTI RVoSl szotcÁmr
országos Tisztíf orvosi Hívatal

A KEF-6954-]0/20]3. sz m határozat 1. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tagdllamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcs ni)s elismeréséhez

A termél< neve: Rattidion rágcsál irt pép

Az ensed adatai:
EngedéIy száma HU -201 3 -MA- I 4-00063 -0000
oTH iktat szám KEF-69 s4-r0t2013
Engedély leiáratának id pontia 2016.06. 30.
Els engedély száma / iktat száma l
kiállítríia ITl20l2l00074 AUT l o|aszország

Termék neve az els engedélyen ACTIPASTA_BROM

4. árt

Cím: '1097 Budapest, Albert Fl ilán t 2-6' (volt Cyáli t 2-6.) _ Levelezési cím: 1437 Budapesl Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 1100 * E-maÍl: tisztifoorvos@clth.antsz.htt

3.

tai

taÍ5.

Az engedélytulai donos adatai:
Cégnév Industrialchimica S.r.l.

Cím
Via Sorgaglia25
I-35020 Arre (Padova)
olaszotszág

Telefon +39 049 5310415

aoatar:
Céenév Industrialchimica S.r. 1

Cím
Via Sorgaglia25
I-35020 Arre (Padova)
Olaszország

Orgarmazo aíJa
Céenév Hat-Agro Higiénia Kft.
Cím 9027 Gy r, Tibormaiori rit I

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

A termék áItalános iellemzcíi:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 lrágcsál irtÓ szer

Felh asználási tertilet
házi egér (Mus musculus),
házi patkány (Rattus rattus) és
vándorpatkány ( Rat tu s n o rv e gi cas) elpus ztitására

Formuláci 
' 
jellege felhasználásra kész, 20 grammos' filterpapír tasakokba kiszerelt

ráecsál irt pép

A rágcsál irt szer kese ru anyagot (Bitrex, denat nium-b enzoát) tartalmaz, amely segít
megelozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.



7. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetéte|t a KEF-6954-] 0/2013. sz m hat rozat 2. számri melléklete tarta|mazza.

8. A termék osztálvozása és címkézése a 1999l45/EK iránvelv szerint

9. A termék osztálvozása és címkézése a CLP: 1272l2008lEK rendelet szerint*

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

10. Egvéb 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. 96,90Á

termék osszetétele bizalmas adat.

ermeK osztatYozasa es crmKezese a rranYelv szennt:
osztálvozás Nem jelolésk teles, EU_veszélyiel nem sziikséges.
Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

sl l 2 E|zárt a é s gye rm e ke k számár a ho zzáf érhete tl e n he lye n t áro l and .

sts Életmiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand

s20l2l A haszná|atkozben enni, inni és dohányozni nem szabad

s24 A bonel val étintkezés kertilendo

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

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

a es crm renoelet szeea
osztálvozás Nem ieloléskciteles' veszélyt ielzo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Figyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P102 Gyermekekt 1 e\zárva tartand .

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

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

P273 Kertilni keII az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

P301+310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
ToxlKorÓcnt KÓZP oNTHoZ Vagy orvoshoz.

P50 1 A tartalo m/ edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti
eloírásoknak megfeleloen.

*20I 5.06.0l -tol kotelez en alkalmazand

elnasznalasr elorrasoK:
Felhasznál 'i kiir lakossági és fogla|kozásszeru felhasznál k

Felhasználás
helye

.záÍt térben és az éptiletek kornyékén, egér- és patkányirtásra:
lakossági és fo gla|kozásszeru felhasznál k

. szabadban : egér- és patkányirtásra: foglalk ozásszeru felhasznál k
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11. Csomagolás:

Felhasznál i kiir Kiszerelés
egysége

Csomagolás formája Forgalomba keriil
kiszerelés tiimeee

Lakossági

20 gramm
pépet

tartalmaz
filterpapír
tasakok

. mrianyag egéretet
dobozban

40 gramm
(2 db pép)

. v isszazárhat mtianyag
zacsk ban

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

FoglalkozásszeríÍ

20 gramm
pépet

tartalmaz
filterpapír
tasakok

. mríanyag zacsk ban,
k artondo b ozb a he I ye zve

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

. muanyag vodorben

12. Haszn álati uta sítás :

12.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:

I2.1.l. A mííanyag egéretet doboz kiils csomagolásán
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy atapasztalt rágcs ál árta|om irt szer

alka|mazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékii
e gér ártalom fe l szám o lás ára) .

.Akészítményt olyan helyeken a|ka|mazzuk, ahol egerek elofordulása ész|elheto.

.Az egetek jelenlététe jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, tiriilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján
becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak eI arágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében
végezzuk.

.A kezelés megkezdése el tt lehetoség szerint minden, arágcsál k számára elérheto táplálékfonást
távolítsunk el.

.Az egéretet dobozt felnyitás nélkiil, a megfigyeltrágcsál aktivitás kcizvetlen kozelében,
els sorban a falak mentén, a szekrények alatt és a britorok mcigott helyezzuk el.

.Ügyeljtink arra, hogy a dobozt gyermekek és nem célszervezetáIlatok (egyéb vadon élo állatok,
illetve házi- és haszonállatok) által hozzá nem férhet , esotol védett helyre tegytik.

.Lehet ség szerint gondoskodjunk az etetoállomások stabil rcigzítésér l.

A Rattidion rágcsál irt pépet tartalmaz egéretet doboz a|kalmazási d zisa:

- kismértéktí ártalomná|: 5 méterenként 1 doboz,

- nagymértékti ártalomná|: 3 méterenként 1 doboz.

.Az etetohelyeket az e|so két hét során 3-4 naponként ellen rizz:Ürk, a kitiriilt rágcsál irt dobozokat
cseréljiik le. Az ellen rzést ezt kovetoen hetente ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig
folyassuk, amíg arágcsál k teljesen el nem ttinnek.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesítstink tobb etet helyet, az egyes
etetohelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne ncivelj tik.

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

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappa| várhat .

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

. A rágcs áIoártalom a kezelés hatás ára áItalában 2-6 hét alatt megsztinik. Amennyiben a
rágcsáI ártalom 4 hét alatt sem csokken érzékelhetoen, forduljunk kártev irt szakembethez.
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.A kezelés után, de legkésobb 6 hét m lva, az etetoállomásokat gyujtsÍ'ik cissze, az esetlegesen

kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

I2.l.2. A rágcsál irt pépet 100-500 gramm ktiziitti ttilt ttimeggel tartalmaz kiszerelések
ktils csomagolásán
.A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy atapasztalt rágcsá| ártalom irt szer
alkalmazása nélktil nem oldhat _e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda haszná|ata kismértékti
e gér ártalom fe l s zám o l ás ára).

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

.A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, tirtilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján
becsiiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el arágcsál k' majd a kezelést ennek ismeretében
végezzuk.

.A kezelés megkezdése elott lehet ség szerint minden, arágcsál k számára elérheto táplálékfonást
távolítsunk el.

.Elsosorban a falak mentén, a szekrények alatt, a b torok mogcitt alakítsunk ki rin. etetohelyeket,
amelyekbol a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségií irt szert tudnak fogyasztani.

.Lehetoség szerinthasználjunk olyan mtianyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy a
gyermekek, valamint a nem célszervezetáIlatok(az egyéb vadon él állatok, illetve aházi- és
haszonállatok) ne ferhessenek hozzá a csalétekhez.

.Ennek hiányában a tasakokat _ felnyitás nélktil _ rakjuk papír vagy miíanyag tá|cá|<ra, majd ezeket a

falak mentén he|yezzuk ki, végtil borítsunk rájuk egy_egy tetocserepet vagy más alkalmas fedolapot
ugy, hogy a rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek,
valamint a nem célszervezet á||atok ne ferhessenekhozzá. A tasakokat dr t segítségével
rogzithetjtik is, hogy azokat a rágcsál k ne hurcolják el.

.Az irt szert védjtik a kozvetlenviztol, esotol és az id járás viszontagságait l.

- kismértéku ártalomná|: 5 méterenként 1 -2 tasak (20-40 gramm pép),

- nagymértéktí ártalomnáI: 3 méterenként 1_2 tasak'(20-40 gramm pép).

- kismértéktí ártalomná|: I0 méterenként 3-5 tasak (60-100 gramm pép),
_ nagymértékti ártalomnál: 5 méterenként 3-5 tasak (60-100 gramm pép).

.Az etetohelyeket az el,so két hét során 3-4 naponként ellenorizziJk, a kiiirtilt rágcsál irt dobozokat
cseréljt'ik Ie. Az ellenorzést ezt kovetoen hetente ismételjtik meg. A csalétek kihelyezését addig
folytassuk, amíg a rágcsál k teljesen el nem ttinnek.

.Ha akihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsi.ink tobb etet helyet, az egyes
etetohelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne noveljtik.

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

.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.

.A rágcsá| árta|om a kezelés hatására á|talában2-6 hét alatt megsztínik. Amennyiben a
rágcsál ártalom 4hét alatt sem csokken érzékelhet en, forduljunk kártev irt szakemberhez.

.A kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etetoállomásokat gyujts{ik ossze , az esetlegesen
kisz r dott irt szert takarítsuk fel.

418



12 .2 . F o gl a l k ozás szerÍÍ fe l h a s znáil kn ak szánt ki sz e rel é s e k :

A rágcsál irt pépet 1_25 kg ktiz tti ttilt tiimeggel tartalmaz kiszerelések kíils
csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsál k elofordulása észlelhet .
.A nyomok vagy láthat károkozások a|apjánbecstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a
rágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében végezzuk.

.Az irtás megkezdése elott mérlegeljtik, hogy az adott tertileten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni r ezisztenci a ve szé lye fennáll -e.

.A csalétek kihelyezése el tt lehetoség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsá| irt pépet azeffe acé|raszo|gáI szerelvényben he|yezzukaz egerek és patkányok á|tal
látogatott helyekre, azok vonulási utjaira illetve feltételezett briv helytik kozelébe.

- kismértéktí ártalomnáI: 5 méterenként 7-2 tasak (20-40 gramm pép),

- nagymértéktí ártalomnáI: 3 méterenként 1 -2 tasak (20-40 gramm pép).

- kismértéktí ártalomnál: 10 méterenként 3-5 tasak (60-100 gramm pép),
_ nagymértékti ártalomná|: 5 méterenként 3_5 tasak (60-100 gramm pép).

.A rágcs áI iÍt szer kihelyezésére szo|gál szerelvényeket _ a 3812003. (VII. 7 .) ESZCSM-FVM-
KvVM egytittes rendelet 8. számri mellékletének megfeleloen - feltun jelzéssel kell ellátni és

azokon fel kell ttintetni: a gcsál irt SZer nev ét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az a|kalrmaz
nevét, címét és telefonszámát.

. Gondo sko dj unk az eteto ál lom ás ok stab i l r o gzíté s& oI.

. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellen rizztik és az elfogyasztott
csalétket potoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki.

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

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

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

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

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény a|ka|mazását
kívánatos integrált kártevoirtási rendszer (IPM/IPC) egyideju bevezetésével osszekotni.

.A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet
el. Amennyiben arágcsál k ártalmaezt kovetoen is tapasztalhat , a jelenség okát fel kell deríteni
és a sztikséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etetoállomásokat gyujtsiik ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

13. Figyelmeztetés:
Kizár lagrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !
T i l o s a ké szítményt n em c é l s z e rv ezet állat o k e lpu sztítás át a hasznáIni .

Azetetoállomások helyét rigy kell kijelcilni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszerv ezet á|Iatok ne férhesse nek hozzá.
Az irtoszer kihelyezésekor használjon védokesztytit. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Élelmiszertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszerv ezet áIlatok által hozzá nem
férheto, száraz, htivos helyen, eredeti cSomagolásban tároland .
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A készítmény mérgezo az emlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadozo éslvagy dcigevo á|lat mérgezodhet, ha a rágcsál irt szert l elpusztult vagy legyerrgtilt
patkán1fr.. e geret elfo gyas zd a.

Ne juttassa a készítményt élovízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelke zésre áll.

14. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonrlal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék d,obozát, címkéjét vagy
biztons á gi adatlap1 át.

. Hánytatás csak aZ oryos kifejezett utasítás ára torténhet.

.A szájtireget ciblítse kivízze|.

.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
.A bort bo szappanos vízzel mossa le.
.P anasz j el entke zé s ekor fordulj o n szakorvo shoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vizzel, vatosan oblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van, azttávolítsa el és folytassa a szem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot' bromadiolont tartalmaz. Arágcsál irt szer lenyelését
kovetoen cscikkenhet avéralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet. A mérgezés/expozici és
a tiinetek jelentkezése kcizott akár t bb nap is eltelhe1.
A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orrvérzés'
ínyvérzés' vérkopés, véres vizelret, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedésii vagy t bb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t kcivet 48-72 ra elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha aprotrombin id értéke )4,amérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. Akezelés tcibbszori megismétlésére is sziikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságátlaborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett' száraz, htivos, j 1 szell zt5 helyen tárolv a, a gyártást l
számítva2 évighasznáIhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:

16,1. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekébe n, az ellen&zésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mtíanyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet zárthulladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténík.

16.2. A foglalkozásszeríi felhasznáI 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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foglalkozásszeru felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hul|adékként tortén
megsemmisítésérol a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.

16.1.l 16.2. Minden forgalornba lreríil kiszerelésen feltiintetend :

Akezelés után az etetohelyeket sztintessrik meg. Gytíjtstik cissze a megmaradt irt szert,valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjutlk 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.
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17. Címkefelirat:

Rattidion rágcsál irt pép

Hat anyag :0,005Yo bromadiolon

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

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

oTH engedélyszám: HU-20 1 3-MA_1 4-00063_0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasználríi kiir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

FelhasznáI ,i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Lakossági

egéreteto dobozt is tartalmaz
kiszerelés

6., 8., 9., 10., 12.1.1.., 13., 14., 15.,
16.1.

minden más (100-500 g kozotti)
kiszerelés

6.,8.r 9., 10., 12.1.2.1 13., 14., 15.,
16.1.

Foglalkozá,sszeríi |-25 kg kozotti kiszerelések 6., 8., 9., 10., 12.2.1.,13.,14.r 15.,
16.2.

továbbá,

_ a mrianyag egéreteto dobozokon feltÍintetendo az alábbi szoveg:

Rattidion rágcsál irtrí pép
Hat anyaga: 0,005%o bromadiolon
Ellenszere : K1-vitamin
Gy ártja: Industrial chim ic a S . r.1. (o laszor szág)
Forgalmazza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Gyor, Tibormajori rit 1.

oTH engedély szám: HU-20 1 3 -MA- 1 4-00063 -0000

- a20 gramm rágcsál irt pépet tarta\maz tasakokon egyenként felttintetendo az alábbi szoveg:

Rattidion rágcsálríirt pép
Hatoanyaga: 0,00 5%o bromadiolon
Ellenszere : K1-vitamin

18. oEK szakvélemény száma: 77 Ill1081201 3. DDo.

Budapes t, 2Ol 3. okt ber ,,1\ ."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztif orvos

nevében kiadmányozza

-í L^-\ 
-

Dr. Kovacs uá.tat\
foosztályvezeto
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