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í . Adminisztratív informáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazásiteriilet Kereskedelminév
EgyesÜli Királyság Roban Pasta Bait
Magyarország Roban rágcsál irt pép 25
Magyarország Roban Pro rágcsáloirt pép 25

'l'2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0015091_0000

Az engedélyezés dátuma 2011-09'29

Az engedély léjáratának dátuma 2020-08'31

Az engedélyes neve és címe lil ''"ji1!'l":f;::11n1'""%u.o ,o* Alton

1.3. A termék gyárt jalgyárt a

A gyárt neve Pelcar lnternational Limited

A gyárt címe Unit 13' Newman Lane lndustrial Estáte, Newman Lane GU34 2oR Alton' Hampshire EgyesÜll Kiráíyság

Gyártási helyek Unit 13, Newman Lane lndustrial Estate' Newman Lane GU34 2QR Alton' Hampshire Egyes lt Királyság

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Unit 13' Newman Lane lndustrial Estate' Newman Lane

A gyárt címe Unil 13' Newman Lane lndustrial Estate, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Egyes lt Királyság

Gyártási helyek Prazska 54 280 02 Ko|in Csehország

2. A termék <isszetétele és a formuláci típusa

2.',. A termék min ségi és mennyiségi <isszetéte|e

BAS szám EK-szám cAs-szám Kiizhasználat név lUPAc-név Funkci Tartalom (%)

26 25g-g78-4 56073-07-5 Difenakum 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4- hydroxycoumarin Hatoanyag 0.005

RB _ csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkozo mondatok

3.í. osztályozás
No classiÍication

3.2. címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztet mondatok

Nem meghatározott

Óvintézkedésre vonatkoz Gyermekekt I elzárva tartand
mondatok Ker lni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását

LelyrlÉs E.ETEN: 
Véd keszty használata kotelez

Azonnal forduljon ToXl Ko LÓG t Al KÖzPo NTH oz
Tárolás Ételmiszed l, ítalt l, takarmányt l távol .

Atadalom elhelyezése hulladékként: : e nemzeti el irásoknak megfelel en .
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. lakossági felhasznál k részére

Terméktípus 14 terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártevo elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épÜletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek Vagy patkányok elcífordulása észlelhet
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terljlet Beltéri

zárt térben és az éptiletek kcirnyékén: egér- és patkányirtásra

Felhasznál i k r Lakossági (nem foglalkozásszerti)

Célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiatal és ivarérett egyedei
Rattus rattus házi patkány Íiatal és ivarérelt egyedei
Rattus norvegicus Vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedei

Az alkalmazás m dja(i)

Modszer Kihelyezhet<i mérgezett csalétek

Leírás

D zis:

Hígítás: 1o0%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

. kisméíékLi ártalom esetén: 5 mélerenként legfeljebb 40 gramm csalétek (1 db egéreteto doboz)'. nagymértékLi ártalom esetén: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek (1 db egéretet doboz)

patká nvok irtásakor:

. kismértékti ártalom esetén: í0 méterenként legfe|jebb 200 gramm csalétek (1 db patkányetet láda),. nagymértéktii ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek (1 db patkányetet láda).

csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
2 db 15 grammos pép mrianyag egéretet dobozban legfeljebb 120 gramm

Leírás
2 darab 15 grammos pép mÍíanyag egéretet dobozban, mtianyag dobozba he|yezve: legfel'iebb 'l20 grammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
12 db 15 grammos pép mLlanyag patkányeteto dobozban legfeljebb 360 gramm

Leírá s
12 darab 'l5 grammos pép mtlanyag patkányeteto dobozban, kartondobozba/mtianyag f liába helyezve: le9feljebb 360 grammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
10' 15 grammos pép m[ianyaggal bélelt kartondobozba helyezve legfeljebb 1,5 kilogramm

Leírás
10 illetve í5 grammos egyedileg fi|terpapírba tasakolt Pép' mtjanyaggal bélelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 1,5 kllogrammos Összlomeggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag Méret
10' 15 grammos pép mLianyag zacskoba helyezve legfeljebb 1,5 kilogramm

Leirás
10 illetve í5 grammos egyedileg fi|terpapírba tasakolt pép' m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 1,5 kilogrammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag Méret
1 0, 15 grammos pép papír-m anyag/aIumínium-mÍianyag tasakba helyezve legfeljebb 200 gramm

Leírás
10 illetve '1 5 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép, papÍr-mÍÍanyag/alumínium_mÍianyag tesakba helyezve: legfe|jebb 200 grammos osszt meggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag Méret
10, 15 grammos pép mLianyag vcjdorbe helyezve legíeljebb 1,5 kiIogramm

Le irá s
10 illetve '15 grammos egyedileg Íllterpapírba tasakolt pép, m anyag vodorbe helyezve: legfeljebb 1'5 kilogrammos sszt meggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag Méret
15 grammos pép mtjanyag zsákba helyezve 1 kilogramm

Leirás
15 grammos egyedileg ÍilterPapírba tasakolt pép, mrianyag zsákba helyezve: legFel'jebb 1 kjlogrammos ossztÖmeggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag Méret
'l0, 15 9rammos pép kartonpapírborításu mLlanya9 zacskoba he|yezve legfe|jebb'í 50 gramm
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10 il|etve 1 5 grammos egyedi|eg íilterpapírba tasakolt pép' kartonpapír borításu mLianyag zacskoba helyezve: legÍeljebb 150 grammos ossztomeggelLe iÍá s

Biztonsá gi

lellemz k

Típus Anya g Mé ret
30 grammos tcimlos pép mÚanyaggal bélelt kartondobozba helyezve legfeljebb 1'5 kilogÍamm

Lei rá s
30 grammos mLjanyag borítás , tom|cís kiszerelésÜ pép, mrianyaggal bájelt kartondobozba helyezve: legíe|jebb 1,5 kilogrammos Össztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos tomlcís pép mLianyag zacskoba helyezve legfeljebb 1,5 kilogramm

Leirás
30 grammos mLianyag borítást]' toml s kiszerelésti pép, mLlanyagzacskoba helyezve: legfeljebb 1'5 kilogrammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag

Biztonsági
jellemz k

Típus

Biztonsági
jellemz k

Tipus

Anyag Méret

Anyag Méret

Méret
30 grammos tc'mlos pép papír-míjanyaglaIumínium-m[ianyag tasakba helyezve le9Íeljebb 200 gramm

Leirá s
30 grammos mt1anya9 borításrj,lomlos kiszereIésti pép' papír-mtianyag/alumínium_m anyag tasakba helyezve: legfeljebb 200 grammos ossztomeggel

200 grammos tÖml s pép kartondobozba helyezve legfe|jebb 1'5 kilogramm

Le irá s
200 grammos mtjanyag és kollagén borításu, toml s kiszerelés[i pép' kartondobozba helyezve: legÍeljebb 1'5 kilogrammos ossztomeggel

csak patkányetet ládához!

Biztonsá 9i
jelle mzok

Tipus Anyag
30 grammos tomlcis pép kartondobozba helyezve legfe|ebb 1,5 kilogramm

Leirás
30 grammos mtjanyag és kollagén borítástj, tÖmlos kiszerelésLj pép, kartondobozba helyezve: legfeljebb 1,5 kilogrammos ossztclmeggel

csak egéretel dobozhoz!

200 gramm mlesztett pép tálcában kartondobozba helyezve legfeljebb 1,5 kilogramm

Le írá s
200 gramm omleszlett pép mLianyag tá|cában' laminá]t borítással' kartondobozba heIyezve: legfeljebb 1'5 kilogrammos ossztomeggel

Csak patkányetet ládához!

Biztonsági
jellemz k

4.1.1. Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

Minden kíszerelésen feltÜntetend szaiveq:

. A mérgezett csalétek kihelyezése eltitt mérlegeljiik, hogy a tapasztalt rágcsá| ártalom irtoszer alkalmazása nélkul nem oldhato_e meg hatékonyan (pl mechanikus csapda
hesználata kismértéktj egérártaIom felszámolására)

alapján becsÜljLlk meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok' majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk

. A kezelés megkezdése elott |ehet ség szerint minden' a rágcsá| k számára elérhet táplálékforrást táVolÍtsunk el

fogya szta ni

naponta ismételjÜk meg A csalétek kihelyezését addig folytassuk' amig a rágcsálok árta|ma te|jesen meg nem sz nik. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesitsÜnk t bb etet helyet, az e9yes etet helyeken kiheIyezett csalétek mennyiségét Viszont ne noveI'jÜk. Amennyiben a csalétkek érintet|enÜ| maradnak' de a rágcsáIok továbbra isjelen vannak, helyezzLik áIaziÍ1oszeÍ1máshova
. A véralvadásgátlo hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 3_5 nappal várhato. A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsál k aktivitása indoko|ja
. A kezelés, a rágcsá|ok elszaporodásának mértékét l fliggtíen, 2-6 hetet Vehet igénybe Amennyiben e rágcsáloárlalom 6 hét alatt nem csokken, íordulJunk kártev irto

szakemberhez
. A kezelés után, de legkés bb 6 hét m |va, az etet állomásokat gyijjtsÜk ctssze, az esetlegesen kisz rodott irt szert takaritsuk fel

mogcitt - helyezz k ki' tigy, hogy a hosszanti oldala a fal|al érintkezzen' és nyílásai a fa|hoz essenek kozelebb Lehet ség szerínt a szerelvényt rogzítsÜk is

biztosíthato' hogy a gyermekek' Va|amint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon élci állatok' illetve a házi- és haszoná|latok) ne Íérhessenek hozzá a csalétekhez Az
etetoállomásokra írjuk fel a kovetkezo szoveget: ',Vigyázat! Rágcsáloirt szert tartalmaz|'' és gondoskodjunk az állomás stabil rogzítésér l

biztosithat 
' 
hogy a gyermekek' valantint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon élcj á|latok, illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez Az

dr t segitségével rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsá|ok ne hurcolják eI

lcás kiszereléseken feltÜntetend

Rágcsáloirto szert tartalmaz!'' és gondoskodjunk az á|lomás stabil rÖgzítésérol

4.1.2' Felhasználásra Vonatkozo specifikus kockázatcs kkent intézkedések
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4.1.3. A felhasználás során val színíisíthet kozvetlen vagy kcizvetett hatások részletei, az els segély-nyrijtási el írások és a k<irnyezet védelmét célz vintt

4.1.4. A felhasználást l fÍig9 en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

rágcsál tetemét védokeszty ben, kiforditott miianyag zacsk segítségével kell <jsszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni

A dupla zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik

4.1.5. A felhasználást l fÜgg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4. 2. fog lal k ozásszer íi fel hasz nál ok részére

Terméktípus 14 terméklípus _ Rágcsál irt szerek (Kártev<í elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az ép letek kcirnyékén, olyan helyeken alkaImazzuk, ahol egerek va9y patkányok el fordulása észlelhet
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet Beltéri

zárt térben és az épÜletek kÓrnyékén: egér_ és patkányirtásra

Felhasznál i ktjr Foglalkozásszer[i felhasználo

Célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiata| és ivarérett egyedei
Rattus rattus házi patkány fiatal és ivarérett egyedei
Rattus norvegicus vándorpatkány fiatal és ivaréretl egyedei

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer KihelyezhetcÍ mérgezett csalétek

LeÍrás

Dozis:

Hígítás: 10o%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

. kismértékij ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 40 gÍamm csalétek (1 db egéretetcí doboz)'. nagymértékÍi ártalom esetén: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek (1 db egéretet doboz)

patká nvok irtásakor:

. kismértékLi áíalom esetén: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek ('l db egéretelo doboz),. nagymértéktj ártalom esetén: 5 méterenként legíeljebb 200 gramm csalétek (1 db egéretet doboz)

irtásakor c

. etettíhelyenként legfeljebb 200 gramm rágcsáloirto csalétek

csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

Típus Anyag Méret
2 db 'l5 grammos péP mÜanyag egéretet dobozban legfeljebb 120 gramm

Leírás
2 darab 15 grammos pép mtianyag egéretet dobozban' mtianyag dobozba helyezve: legfeljebb 120 grammos ssztÖmeggel

Biztonsá gi
jellemz k

Tipus Anyag Méret
12 db 15 grammos pép kartondobozba/mtianyag foliába helyezve legfeljebb 360 gramm

Leírás
12 darab 15 grammos pép mÍianyag patkányelel<i dobozban' kartondobozba/mtÍanyag f liába helyezve: legfe|jebb 360 9rammos ossztome99el

Biztonsági
jeÍlemz k

Típus Anyag Méret
'l0' 15 gÍammos Pép mtianyaggal bélelt kartondobozbahelYezve legfeljebb 20 kilogramm

Leírás
10 ílletve í5 grammos egyedileg Íi|terpapírba tasakolt pép' mtlanyaggal bélelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 2o kilogrammos Óssztomeg9el

Bíztonsá gi
jellemz k

Tipus Anyag Méret
10' 15 9rammos pép míianyag zacsk ba helyezve legfeljebb 10 kilogramm

Leírás
'l0 i|letve -15 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép' mÍianyag zacsk ba helyezve: legreljebb 10 kilogrammos osszt meggeI

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag MéÍet
'l0, 15 grámmos pép papír_mLianyag/alumínium-miianyag tasakba helyezve legfeljebb 200 gramm

Leírás
í0 illetve 15 grammos egyedileg filterpapírba tasakolt pép' papír-mŰanyaglalumínium-mrlianyag tasakba helyezve: legíel'jebb 200 grammos Összlomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
10' 15 grammos pép m anyag v dorbe helyezve legÍeljebb 3 kilogramm
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Leírás
í0 illetve 15 grammos egyedileg ÍilterpaPírba tasakolt pép, mÍianyag v dtjrbe helyezve: legfeljebb 3 kilogrammos sszl meggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
15 grammos pép mÍianyag zsákba helyezve legfeljebb í kilogramm

Leííás
í5 grammos egyedileg filterpapírba tasakolt pép, mrianyag zsákba helyezvé: legíeljebb 1 kilogrammos sszltimeggel

Bizlonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
í0, 15 grammos pép kartonpapírborításri mrianyag zacsk ba helyezve legfeljebb 150 gramm

Leírás
í0 illetve í5 grammos egyedileg filterpapírba tasakolt pép, karlonpapírborításrj mr3anyag zacsk ba helyezve: |egfeljebb 150 grammos iJsszt meggel

Biztonsági
jellemz k

Tipus Anyag MéÍet
30 grammos t ml s pép mrjanyaggal bélelt kartondobozba helyezve legíeljebb 20 kilogramm

Leírás
3o grammos mrianyag borílás 

' 
l<!ml s kiszerelésri pép, mrjanyaggal bélelt karlondobozba helyezve: legfeljebb 20 kilogrammos sszt meggel

Biztonsági
Jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos t ml s pép m anyag zacsk ba helyezve legfeljebb 10 kilogramm

Leírás
30 grammos mrianyag borításr], l ml s kiszerelésÍ! pép' mrianyag zacsk ba helyezve: legfeljebb í0 kilogrammos ssztiimeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag MéÍet
30 grammos t ml s pép papír_m anyag/alumínium_mtjanyag tasakba helyezve legíeljebb 200 gramm

Leírás
30 grammos mrjanyag borítás , t ml s kiszerelésri pép, papír_miianyag/alumínium_miianyag tasakba helyezve: legfeljebb 200 grammos sszt meggel

Bizton3ági
jellemz k

Típus Anyag Méret
2o0 grammos ttiml s pép karlondobozba helyezve legfeljebb 10 kilogramm

Leírás
200 grammos mrianyag és kollagén borításr], t ml s kiszerelés pép, kartondobozba helyezve: legfeljebb 10 kilogrammos ssztomeggel.

csak Datkánvetet ládáhozl

Biztonsági
iellemz k

Típus Anyag
30 grammos t ml s pép kartondobozba helyezve legfeljebb í0 kilogramm

Leírás
30 grammos mrianyag és kollagén borítás ,l ml s kiszerelésrj pép, karlondobozba helyezve: legfeljebb'l0 kilogrammos ssztomeggel.

csak egéretet dobozhoz!

Biztonsá9i
jellemz k

Tipus 
'' ' 

nni.g 
"'""" " "" "'-meret "' '

2o0 gÍamm mlesztett pép tálcában kartondobozba helyezve legfeljebb 20 kilogramm

Leírás
2oo gramm mlesztett pép mtianyag tálcában' laminált borítással' kartondobozba helyezve: legíeljebb 20 kilogrammos <isszt meggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
mrlanyag tubusban - legfeljebb 300 gramm

Leírás
m anyag tubusban, pisztollyal t rtén kinyomáshoz: legfeljebb 300 gramm

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
iimlesztve mtianyag zacsk ban legÍeljebb 5 kilogramm

Leírás
mlesztve mrjanyag zacsk ban, spatulával tortén kenéshez: legfeljebb 5 kilogramm

Biztonsági
jellemz k

4'2.1' F elhasználás ra vonatkoz spec if ikus e l írások

Minden kiszerelésen feltíintetend sz veq:

. A nyomok Vagy láthat károkozások alapján becs lj k meg' milyen mértékben szaporodtak el a rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

érdekében javasolt a kÜlt!nb z hal anyagri készílmények felváltva t rtén alkalmazása'
. A csalétek kihelyezése el tl lehet ség szeÍint minden más táplálékíorrást távolítsunk el.
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kcizelébe. Gondoskodjunk az etetc!állomások stabil rogzitésércil.

ellát;i és azokon fel kelt llintelni: a rágcsál irt szer nevét' hat anyagát, ellenszerét' valamint az alkalmaz nevét' címét és teleÍonszámát

kihelyezését addig folytassuk' amig a rágcsál k ártalma teljesen meg nem szLinik
. Ha a kihe|yezett csaléiek folyamatosan elfogy, akkor létesitsÜnk tÓbb etet helyet, az e9yes etetohelyeken kihelyezett dobozok mennyiségé.t viszonl ne n ve|jiik.

rágcsálok elpusztutása a fogyasztás után 3-5 nappal várhat
. lndokolatlanul ne használjÚk a csalétket fo|yamatos kiheIyezéssel.

tenni.
. A kezelés után az etetoállomásokat gyÍijtsÍik ssze, az esetlegesen kiszor dott irt szert lakarítsuk fel

helyezzilk el' hogy az ne érje el a víz szintjét, de ugyanakkor a palkányok konnyen fogyaszthassanak belole. A pépek léclábakon állo csatornaládákban is kihelyezhetok

A tubusos kiszereléseken feltiintetend sziiveq:

A rágcsáloirt pép a tubusb l arra alkalmas pisztoly segítségével juttathato ki

A készítmény a kijuttato eszkoz segítségével képzett vékony csíkok formá'jában, a rágcsál irt szere|vény a|'jára nyomva helyezhet ki

1 Els használat el tt vágjuk le a tubus tetejér l a csavarmenet feletti részt.
2 A m anyag toldalékot szorosan csavarjuk rá a felnyitott tubusra
3 Csavarjuk le a véd kupakot a toldalék hegyércil
4 A tubust helyezztik a kijutlat eszk zbe
5 Érints k a tubus hegyét a szerelvény aljához, majd lassan nyomjuk be a dugaltyÚt' mindaddi9' amíg a kívánt mennyiségti pép el nem hagyja a tartályt
6 A kezelés végeztével a védokupakot helyezzÜk vissza a kijuttat toldalékra

4.2.2.Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcs<ikkent intézkedések

4'2.3. A felhasználás soÍán val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély_nyrljtási el írások és a k rnyezet védelmét célz vint(

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

gondoskodni

4-2.5. A felhasználást l f gg en a termék tárolási feltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

s. Általános használati utasítás

5.1. HasznáIati utasítások

5'2. Kockázatcs kkent i ntézkedése k

Kizár lag rágcsál irtásra és csak a használeti utasitás szerint alkalmazhat !

A rágcsáloirto pép keserLl ízanyagol ladalÍÍ1az, amely segÍt mege|tizni a készítmény véletlen emberi fogyasztását

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!

Az etetoállomások helyét ugy kell kijelctlni, hogy a csatétekhez sem a gyermekek' sem a nem célszeNezet ál|atok ne férhessenek hozzá A készítmény mérgezo az emlos kre és a

B<jnel valo érintkezés ker lend Munka kcjzben ti|os enni, inni vagy dohányozniI Kihelyezés után mele9' szappanos Vízzel alaposan kezet kell mosni

Beszennyezett, romlott rágcsál irto szert ne használ'jon fel

anyagokt l táVol tartando

Ne jultassa a készítményt él vízbe

Biztonsági adatlap foglalkozásszertj felhasznál k kérésére rendelkezésre álI-

5.3. Várhato kozvetlen vagy kozvetett hatások részIetes leírása, az els segétyny jtási elcíírások és a kornyezetvédelmi Vi

Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatniI

Lenyelés esetén:

. Lenye|és esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasitására t rténhet

. A szá'jÜreget oblítse ki vízzel

. Eszmé|etlen személynek semmit ne adjon szájon át

B rre jutáskor:

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

. A bort bo szappanos vízzel mossa le

. Panasz jelentkezésekor íorduljon szakorvoshoz

szembe jutás esetén:

- Aszemeltartsanyitvaésnéhánypercenkeíeszttilb vízzel, vatosan blítseki
. Ha a szemben konlaktlencse van' azt távolílsa el és folytassa a szem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz

Útmutat ás az orvosnak:

A mérgezés/expozício és a tÜnetekjelentkezése k z tt akár tobb nap is eltelhet

protrombin id t (lNR) meg kell mérni Ha a protrombin idcj értéke >4' a mérgezettnek intraVénásan K1_vitamint kell adni
A kezelés tÖbbsz ri megismétlésére is szÜksé9 lehet
Ellenszere: K1-vilamin (A kezelés hatásosságát laboratoriumi m dszerrel ellen rizni szlikséges )

5'4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások
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A KEF-]3338-3/20I6 száttlil határozat ]. szánu melléklete

hulladékudvar - kell leadni

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

csoma golásokon fel kelI ttintetni!)

6. Egyéb informáciok
oEK szakvélemény száma: DD-EPlD/3934-1l2015

A címkefelirat ta rtalmazza :

Roban rágcsál irt pép 25 vagy Roban Pro rágcsál irt pép 25-

lll forgalmazási kateg riájti, szabadforgalmri irt szer

Formuláci : Felhasználásra kész, 10 illetve 15 grammos filterpapír tasakokba kiszerelt Vagy omlesztett rágcsá| irto pép.

Hal anyaga: 0,005% difenakum

Engedélyes: PelGar lnternational Limited, Egyes lt Királyság

oTH engedélyszám: HU-20í6-SP-1440170-0000

valamint, a 'jelen dokumentum alábbi pontjai' a felhasznál i kor és a csomagolás ftiggvényében:

. Lakossági (Roban rágcsál irt pép 25):3 
' 
4 1 (kivéve a kiszerelések és csomagolo anyagokra Vonatkoz rész),52 ' 5.3 

' 
5 4,5 5. pontok

. Foglalkoiásszer (RobanProrá9csál irt pép25):3'42 (kivéveakiszerelésekéscsomagol anyagokraVonatkoz rész),52,53'54,5'5 pontok

Továbbá' a rágcsál eteto szerelvényeken feltÜntetend az alábbi szc!veg:

Roban rágcsál irt pép 25vagy Roban Pro rágcsál irt pép 25-

Hat anyaga: 0,005% difenakum

Ellenszere: K1 -vilamin

Gyárl'ia: PelGar lnternational Limited' EgyesÚlt Királysá9

oTH-engedélyszám: HU-201 6-sP-1 4-00'l 70-0000

Továbbá, a rágcsál irt pépet tartalmaz íillerpapírtasakokon' toml k<jn és tálcákon feltÜntetend az alábbi szoVe9:

Roban rágcsál irt pép 25 vagy Roban Pro rágcsál irt pép 25'

Hat anyaga: 0'005% diíenakum

Ellenszere: K l -vitamin

'A csomagoláson csak az adott termék kereskedelmi nevét szÜkséges felti]ntetni
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