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HATAROZAT

Az Országos Tisztifclorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián it 2-6. atovábbiakban oTH) a
PelGar rnternational Limited (unit 13, Newman Lane, GrJ34 2eR Alton, Hampshire, Egyestilt
Királyság) kérelmére indult piírhuzamos k lcs n s elismerési eljrirásban kiadott
2015. okt ber 12-én kelt KEF-12205-12l20l5 számri határozat rendelkez részének 1' pontját _ a
hatrírozat t bbi részének változatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

kijavítja:

A Roban rágcsálríirtrí pép a biocid termékek forga|mazásit | és felhasználás ér l sz l
528/2012/EU tendelet (továbbiakban Rendelet) V. szrímri melléklete szerint a 3' F csoport 14.
terméktípusába tartozo tágcsálr irt szer lakossági és foglalkozáss zeríi felhasználásra' A
Roban Pro rágcsáIríirtrí pép a biocid termékek forgálírazásrír l és felhasználás ár l szolo
528/2c|2EU rendelet (továbbiakban Rendelet) V. szrímrí melléklete szerint a 3. F csopolt 14.
terméktípusába tartoz tágcsál irt szer kizrír lag foglalkozásszeni felhasználásra.

A határozat ellen a kézhezvételt l számított 15 napon beliil az Egészségiigyi Nyilvríntartási és
Képzési K zponthoz (1245 Budapest, Pf.: 987) címzeIl, de az oTH-hoz 2 pé|dámyban benyrijtand ,
indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéki 5.00o,-Ft' meiyet a
fellebbezésen kell ler ni.

INDoKoLÁs

A PelGar International Lirnited (továbbiakban kérelmez ) a biocid termékek forgalmazásiír l és
felhasználásár l szol 528/20I2,{EU rendelet (a továbbiakban EU rendelet) 71. cikk (1)
bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvríntartása elnevezésri (R4BP3) informáci s
rendszerben BC-TE017945-32 :dlgyszám alat|r gzitette kérelmét, melyben a Roban Pasta Bait nevrí
biocid termék az Egyesiilt Királyságban 2012. május 9_én UK-201l-0085 engedélyezési számon
kiállított forgalomba hozata|i engedélyének ROBAN nÁccsÁrÓnTÓ PÉP tirméi.néwe tortén
k lcs n s elismerését kérte lakossági felhasznáiásta, illetve ROBAN PRo RÁGcSÁLÓmrÓ pÉp
terméknévre t rtén k lcs n s elismerését kérte kizrir lag foglalkozásszertí felhasználásra.

Az oTH ezt k vet en KEF-12205-12I2015 számri határozatában IIU-2015-MA-I4-00137-0000
engedélyezési számon forgalomba hozatalát és felhasználását ,'Roban rágcsálríirtt pép, valamint
Roban Pro rágcsálríirttí pép'' néven enge délyezle.

A d ntés meghozatalát k vet en, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra keriilt, hogy a
hatttrozaÍ 1. pontjában adminisztráci s hiba miatt elírás t rtént' a termék felhasználási feltétele
rosszul lett feltrintetve.

Círn: 1097 Budapest,, Albert fl rián t 2-6. _ Levelezési cín: 1437 Bttdapelt, Pf. B3g.
lelefon: +36 1 476 1100 - E-maiL tisztifoorvos@oth.antsz.hu



A kozigazgatási hat sági eljár s és szolg ltatás általános szabályair l sz lr 2004. évi CXL.
torvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A.$ (1) bekezdése értelmében:

,,Ho a dÓntésben név-, szám-, vogy m s elírás, illetve számít si hiba van, a hat ság a hibát -
sztikség esetén az iigyfél meghallgatása után _ kijavítja, ha az nem hat ki az gy érdemére, az
eljárási koltség mértékére vagy a koltségviselési kÖtelezettségre. ''

Megállapítottam, hogy a kijavítás nem hat ki az ugy érdemére és a kciltségekre, ezért a rendelkezo
részben foglaltak szerint dontcittem.

A határozat elleni fellebbezési lehet séget a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yair l sz l 2004. évi CXL. torvény 98. $ (1) és 99. $ (1) bekezdései, valamint az
Egészségtigyi Nyilvántartási ésKépzési Kozpontr l sz l 29l20l5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1)
bekezdése alapj án adtam táj ékoztatást.

A jogorvoslati díj mértékét azItv.29. s (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés indokolással tortén ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz I l99l. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Dontésemet a Kormányrendelet 4. s (1) bekezdésében' valamint a 13. $-ában biztosított
hatáskoromben és az Áltami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a népegészségtigyi
szakigazgatási feladatok e|látásár' l, valamint a gy gyszerészeti áIlamigazgatási szerv kijelcilésérol
sz l 32312010. (XII.27.)Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos illetékességgel e|járva
hoztam meg.

Budapest,2015. okt ber ,,,/)"

Kapják:
1. PelGar International Limited (Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hampshire,

Egyestilt Királyság)
2. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség, 1016 Budapest,

Mészáros u. 58/a.
3. Országos Epidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián ilt2-6.
4. Országos Kcizegészségtigyi Kozpont,7097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
5. Irattár
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A biocid termék jellemz inek osszefoglaloja

H U - 2 0 1 5 - M A- 14- 00 1_ 3 7-0 0 0 0 1/ 8 oldal
r_-



A KEF-1'2205-L2/2015 sz m hat rozat 1. sz m(l melléklete

1 . Adminisztratív informáciok

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Forgalmazási terii let Kereskedelmi név
EgyesÜlt Királyság Roban Pasta Bait
Magyarország Roban rágcsál írt pép
Magyarország Roban Pro rágcsál irl pép

1.2. Engedélyes
Engedélyszám HU-0012763-0000

Az engedélyezés dátuma 2011-09-29

Az engedély léjáratának dátuma 2020-08-31

Az engedélyes neve és címe liéJ '"'lÍi!'lj:ffi'j"""Íjf''"%u.o ro* Alton Uniled Kingdom

1.3. A termék gyárt ja/gyáÍt i
A gyárt neve PelGar lnternational Limiled

A gyárt címe Unit 13' Newman Lane lndustrial Estate, Newman Lane GU34 2oR Alton' Hampshire Egyesull Kírá|yság

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

1.4. A hat anyag(ok) gyárt jalgyárt i
A gyárt neve Unit 'l3, Newman Lane lndustrial Estate, Newman Lane

A gyárt címe Unit 13' Newman Lane lndustrial Estate, Newman Lane GU34 2oR Alton, HamPshire EgyesÜlt Királyság

Gyártási helyek Prazska 54 28o 02 Kolin Csehország

2. A termék cisszetétele és a formulácio típusa
2.1. A termék min ségi és mennyiségi <isszetétele
BAS szám EK-szám cAs_szám Kilzhasználatri név lUPAC-név Funkci Tartalom (%)

26 25g-g7}-4 56073-07-5 Difenakum 3-(3-biphenyl-4-y11,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4- hydrorycoumarin Hat anyag 0.005

- 223-og5-2 3734_33-6 denalonium_benzoát Keserri ízanyag 0'00í
RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és ovintézkedésekre vonatkoz mondatok

3.1. osztályozás
No classiÍication

3.2. Címkézés
Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeáet6 mondatok
Nem meghatározott

vintézkedésre vonatkoz Gyermekektol elzárva lartando.
mondatok Kerulni kell az anyagnak a kornyezetbe Val kijutását

LENYELÉ. ESETÉN: 
véd keszty használata koleIez

Azonnal forduljon roxxotÓe w KÓzPoNTHoz.
Tárolás: Életmiszed l, italt l, takarmányt l távol .

A taftalom elhelyezése hulladékkénL'. : a nemzeti el írásoknak megÍelel en .
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A KEF-L2205-L2/2015 sz m hat rozat L. sz m(l melléklete

I

4. Engedélyezett felhaszná!ás(ok)

4.1' lakossági felhasznál k részére

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

Az engedélyezett felhasználás A készíiményt zárt térben és az épuletek kÖrnyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el íordu|ása észlelhet
pontos leírása' amennyiben
indokolt

Felhasználási terijlet Beltéri

zárt térben és az épuletek kornyékén: egér_ és patkányirtásra
Felhasznál i k r Lakossági (nem foglalkozásszer )

célszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér íiatal és ivarérett egyedei
Rattus rattus hái patkány fialal és ivarérett egyedei
Ratlus norvegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedei

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer cselétek alkalmazása

Leírás

D zis:

Hígítás: 1oo%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

' kismértékri áíalom esetén: 5 méterenkénl legfeljebb 40 gramm csalétek ('l db egéretet doboz)'
' nagymérlékt3 ártalom esetén: 2 méterenként legíeljebb 40 gramm csalétek (1 db egéretet doboz)

patkánvok irtásakor:

' kismértékL] ártalom esetén: 10 mélerenként legfe|.jebb 2oo gramm csalélek (1 db patkányelet láda)'
' nagymértékti ártalom esetén] 5 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek (1 db palkányetet láda)

Csomagolási méretek és
csomagol anyagok

Típus Anyag Méret
2 db 15 grammos pép mrianyag egéretet dobozban legfeljebb í20 gramm

Leírás
2 darab 15 grammos pép m anyag egéretet dobozban, mtianyag dobozba helyezve: legíeljebb 120 grammos ossztÖmegget

Biztonsági
jellemz k 

.

Ípus Anyag Méret
12 db 15 9rammos pép mÜanyag patkányetet dobozban legfeljebb 360 gramm

Leírás
12 darab 15 grammos pép m anyag patkányeteto dobozban, kartondobozba/mrianyag fo|iába helyezve: tegfeljebb 360 grammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Ípus Anyag Méret
10, 15 grammos pép mLnnyaggal bélelt kartondobozba helyezve legfeljebb 1,5 kilogramm

Leírás
'l0 illetve 15 9rammos egyedileg filterpaPírba tasakolt pép, m anyaggal bélelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 1,5 kilogrammos ossztomeggel

Biíonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
10' 15 grammos pép m anyag zacsk ba helyezve legfel'iebb 1,5 kilogramm

Leírás
10 illetve 15 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép, m anyag zacsk ba helyezve: legfel'iebb 1'5 kilogrammos ossztÖmeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
í0, 15 grammos pép papír-m anyag/alumínium_mrianyag tasakba helyezve legfeljebb 2oo gremm

Leírás
10 illetve 'l5 grammos egyedileg fillerpapirba tasakolt pép' papír_mrianyag/alumínium-mrjanyag tasakba helyezve: legfe|jebb 2OO grammos ossztÖmeggel

Biíonsági
jellemz k

Ípus Anyag Mé ret
'10, 15 grammos pép m[lanyag v dorbe helyezve legfeljebb í,5 kilogramm

Leírás
10 illetve 15 9rammos egyedileg ÍilterpapÍrba tasakolt pép' mÚanyag v dorbe helyezve: legíeljebb 1,5 kilogrammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
'l5 grammos pép mt]anyag zsákba helyezve í kilogramm

Leírás
15 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép, mÍianyag zsákba helyezve: legfeljebb 1 kjlogrammos osszlomeggel

Biztonsági
jellemz k

Ípus Anyag Méret
10' 15 grammos pép kartonpapír borításÚ m anyag zacsk ba helyezve legfeljebb 150 gramm

Leírás
'l0 illetve í5 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép' kartonpapír borítás mrianyag zacsk ba helyezve: legíeljebb 150 9rammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k
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A KEF-L22O5-1-2/201-5 sz m hat rozat 1. sz m(l melléklete

Típus Anyag Méret
30 grammos tÖmt s pép m anya99at bélelt kartondobozba helyezve legfeljebb 'l 

'5 
kilogramm

Leírá s
30 grammos muanyag borításÚr' lÖml s kiszerelésti pép, mrianyaggal béIelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 'l,5 kilo9rammos ssztÖmeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos tomlos pép mrianyag zacsk ba helyezve legÍeljebb 1,5 kilogramm

Leírás
30grammosm anyagborítás 'toml skiszerelés pép'm anyagzacsk bahelyezve: legíeljebb1'5kilogrammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos toml s pép papír-m anyag/alumínium-mrjanyag tasakba helyezve legfeljebb 200 gramm

LeÍrás
3o grammos mrianyag boríiás , tomlos kiszerelés pép, papír_mrianyag/aluminium-mrjanyag tasakba heIyezve: legfeljebb 200 grammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
2O0 grammos toml s pép kartondobozba helyezve legfel'iebb'í,5 kilogramm

Leirás
20O grammos mr]anyag és kollagén borítás , t ml s kiszerelés pép, kartondobozba helyezve: legfeljebb 1,5 kilo9rammos ossztÖmeggel.

csak patkányetet ládáhozl

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Mé ret
30 grammos toml s pép kartondobozba helyezve legfel'iebb 'l,5 kilogramm

Leírás
30grammosm anya9éskollagénborításrj,tÖml skiszerelés pép'kartondobozbahelyezve:legfel'iebb'l,5kilogrammosossztomeggel.

csak egéretett5 dobozhozl

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Mér t
200 gramm omlesztett pép iáléban kartondobozba helyezve legíeljebb 'l,5 kilogramm

Leírás_ 
2oo gramm omleszlett pép mrjanyag táléban, laminált borítással, kartondobozba helyezve: legíeljebb 1'5 kilogrammos ossztomeggel.

csak patkányetet ládáhozl

Biztonsági
jellemz k

4'1.1 . FelhasználásÍa vonatkoz specifikus el írások

minden kiszerelésen feltiintetend sztiveo:

. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mértegeljÜk' hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer alkalmazása nélkul nem oldhatoe meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda

. 
használala kismérlék egérártalom felszámolására) 

ovetkeztethetunk. A nyomok Vagy láthat károkozások

: "k 
akkor lesz hatásos' ha azokra a terÚletekre is kiterjed

. Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a btiorok mogott alakítsunk ki un. ullásukhoz elegend mennyiségÚ irt szert tudnak

fogyaszlani,
. Az etetohelyekel elso alkalommal 3 nap m lva e|len csalélket cseréljÚk ki. Az ellen rzést ezt kovetoen 3_4

naponta ismételjuk meg. A csalétek kihelyezését ad
. Há a kihetyezetí csalétét íolyamatosan eifogy, akko mennyiségét viszont ne novel.juk'

. AmennyibenacsalélkekérintetlenÜl maradnak,dearágcsál klovábbraisjelenva

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a íogyasztás után 3-5 nappal Várhat

. A csalélket csak eddig hagyjuk kint, amíg azl a rágcsál k aktivilása indokolja

. A kezelés' a rágcsál i etsiáporodásánai mértékéi l í,-'rgg en, 2_6 hetet veiret igénybe Amennyiben a rágcsáloártalom 6 hét alatt nem csokken' fordul'junk kártev irto

szakemberhez
. A kezelés után, de legkés bb 6 hét mrjlva, az etetoállomásokat gy jtsÚk ossze, az esetlegesen kisz r dott irtoszert takarílsuk fel

mog tt - helyezzuk ki, wy' h'ogy a hosszanti oldala a fallat érintkezzen, és nyíiásai a ialhoz essenek kozelebb Lehet ség szerint a szerelvényt rÖgzítsuk is.

. 
;;i;;iií;t iogy"_gv"i.Lk"k'valamint"n"."él.."'"zetállátor1azé9!euVadonéloállatok,lllelv"aházi-éshaszonállatok)neférhessenekhozzáacsalétekhez.Az

uk

5;J,

dr t segítségével rogzíthetjÜk is, hogy azokat a rágcsá| k ne hurcolják el

Rágcsáloirt szert tartalmaz!'' és gondoskodjunk az állomás stabil rÖgzítésér l.

4.1 .2.Felhasználásra vonatkoz specifikus kockázatcsijkkent intézkedések

4'1.3. Afelhasználás során val szín síthet k zvetlen vagy k zvetett hatások részletei, az els segély-ny jtási el írások és a kiirnyezet védelmét célz vintt

4',l.4. Afelhasználást l fiigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

rágcsái tetem-ét veooresziyr:uen, kifordít tt muanyag zacsk iegítségéVel kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni'

Aduplazacskobanlev tetemetzáíhulladéktároloedénybekell helyeznl; további kezelésekommunálishulladékkénttorténik
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A KEF-1'2205-12/20L5 sz m(l hat rozat L. szám(l melléklete

I

4.1.5. A felhasználást lfÍigg en a termék tárolási feltételei és ettarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. foglal kozásszer felhasznál k részére

Terméktípus 14 terméktípus _ Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás A készítményt zárt térben és az épuletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelhet<i

pontos leírása, amennyiben
indokolt

Felhasználási terÜlet Beltéri

zárt térben és az épuletek kÖrnyékén: egér_ és paikányirtásra

Felhasznál i ktir Foglalkozásszer felhasználo

cétszervezetek Tudományos név Triviális név Fejl dési szakasz
Mus musculus házi egér Íiatal és ivarérett egyedei
Rattus Íattus házi patkány íiatal és ivarérett egyedei
Rattus norvegicus vándorpatkány Íiatal és ivarérett egyedei

Az alkalmazás m dja(i)

M dszer cselétek alkalmazása

Leírás

D zis:

Hígítás: 'loo%

A kezelés száma
és id zítése: eoerek irtásakor:

. kismértékr] ártalom esetén: 5 méterenként legíeljebb 40 gramm csalétek (1 db egéretet doboz),

. nagymérlék árlalom esetén: 2 méterenként legíel.iebb 40 gramm csalétek (í db egéretet doboz)'

patká nvok irtásakor:

. kismérték ártalom esetén: 10 méterenként legíeljebb 200 gramm csalétek (1 db egéretet doboz)'

. nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek (1 db egéretet doboz).

oatkánVok iÍtásakor csatornarendszerben:

. etet helyenként legfeljebb 200 gramm rágcsál ií csalétek.

Csomagolási méretek és
csomago| anyagok

Tipus Anyag Méret
2 db '15 grammos pép m anyag egéretet dobozban legfeljebb 120 gramm

Leírás
2 darab 15 grammos pép mr1anyag egéretet dobozban, m anyag dobozba helyezve: legíeljebb 'l20 grammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Ípus Anyag Mér t
12 db 15 grammos pép karlondobozba/m enyag f liába he|yezve legfeljebb 360 gramm

Leírás
12 darab 'l5 grammos pép mrjanyag patkányetet dobozban' kartondobozba/mrjanyag íoliába helyezve: le9feljebb 360 grammos ssztomeggel

Biztonsági

. 
jellemz k . ..-
Típus Anyag Méret
10' 15 grammos pép m anyaggal bélell kartondobozba helyezve legfeljebb 20 kilo9ramm

LeÍrás
10 illetve 15 grammos egyedileg filterpapírba tasakolt pép, mrjanyaggal bélelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 20 kilogrammos ossztÖmeggel

Biáonsá9i
jellemz k

Típus Anyag Méret
10' 15 grammos pép m ianyag zacsk ba helyezve legíe|jebb 10 kilogramm

Leírás
10 illetve 15 grammos egyedileg ÍilterPapírba tasakolt pép, m anyag zacsk ba helyezve: legfeljebb 10 kilogrammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
'l0' 15 grammos pép papír-mrianyag/alumínium-mrJanyag tasakba helyezve legfeljebb 200 gramm

Leírás
'l0 illetve 15 grammos egyedíleg filterpapírba tasakolt pép, papír-mrjanyag/alumínium_m anyag tasakba helyezve: legfeljebb 200 grammos <issztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
10, 15 grammos pép m anyag v dorbe helyezve legÍeljebb 3 kilogramm

Leírás
ío illetve 15 9rammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép' m enyag V dÖrbe helyezve: legfeljebb 3 kilogrammos osszlÖmeggel

Biíonsági
_ 

jellemz t
Ípus Anyag Méret
15 grammos pép m anyag zsákba helyezve legfeljebb 1 kilogramm

Leírás
15 grammos egyedileg Íilterpapírba tasakolt pép, mrlanyag zsákba helyezve: legfeljebb 1 kilogrammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
í0, 'l5 grammos pép kartonpapír borítás mr3anyag zacsk ba helyezve legfeljebb '150 gramm
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Leírás
10 ilIetve í5 grammos egyedileg Íllterpapírba tasakolt pép, kartonpapír borítás mrianyag zacsk ba helyezve: legíe|jebb 150 grammos Össztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus

Leírás

Biztonsági
jellemz k

Típus

Méret
30 grammos toml s pép mrianyaggal bélelt karlondobozba helyezve legfeljebb 20 kilogramm

30 grammos mrianyag boritásr]r, tomlos kiszerelés pép, mrianyaggal bélelt kartondobozba helyezve: legfeljebb 20 kilo9rammos osszt meggel

Anyag
30 grammos t ml s pép mrianyag zacsk ba helyezve legfeljebb í0 kilogramm

Leírás
30grammosm anyagborításrj,toml skiszerelésripép,m anyagzacsk bahelyezve:legfel.Jebb10kilogrammos ssztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos toml s pép papír-mŰanyaglalumínium-mrianyag tasakba helyezve legíeljebb 2o0 gramm

Leírás
3o grammos mrlanyag borítástj, tÖml s kiszerelésr! pép, papír_mrianyag/alumínium_muanyag tasakba helyezVe: legfeljebb 200 grammos ossztomeggel

Biztonsági
jellemz k

Anyag
200 grammos loml s pép kartondobozba helyezve legíeljebb 'l0 kilogramm

Leírás
200 9rammos mrianyag és kollagén borítás , l mlos kiszerelésri pép, karlondobozba helyezve: legfeljebb 'l0 kilogrammos osszlomeggel

csak patkánvetet ládához!

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
30 grammos t ml s pép karlondobozba helyezve legfeljebb 10 kilogramm

Leírás
30 grammos m anyag és kollagén borítást]t' toml s kiszerelés pép, karlondobozba helyezve: legfeljebb 10 kilogrammos ossztomeggel.

csak egéí tet dobozhozl

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
200 gramm omlesztett pép tálcában kartondobozba helyezve legfeljebb 20 kilogramm

Leírás
200 9ramm omlesztett pép mrlanyag táléban, laminált borítással, kartondobozba helyezve: legfel.jebb 2o kilogrammos ossztomeg9el

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
m anyag tubusban - legfeljebb 300 gramm

Leírás
m anyag tubusban, pisztollyal tortén kinyomáshoz: legfeljebb 300 gramm

Biztonsági
jellemz k

Típus Anyag Méret
omlesztve m anyag zacskoban legfeljebb 5 kilogramm

Leírás
omlesztve mÜanyag zacsk ban, spatuláVal torténo kenéshez; legfeljebb 5 kilogramm

Biztonsá9i
jellemz k

4.2.1. F elhaszná lás ra vonatkoz spec ifikus el írások

. A nyomok Vagy láthato károkozások alapján becsÜljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek ismeretében végezzÜk.

érdekében javasolt a kttlonboz hatoenyagu készílmények felvá|tva torlén alkalmazása.
. A csalétek kihelyezése el tt lehetosé9 szerint minden más táplálékforrást távolitsunk el

kÖzelébe Gondoskodjunk az etet állomások stabil r gzítésér l

ellátni és azokon íel kell tÜntetni: a rágcsáloirt szer nevét, hatoanyagál, ellenszerét' valamint az alkalmaz nevét, címét és telefonszámát.

kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálok ártalma teljesen meg nem sz nik
. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy, akkor létesílsÜnk tobb etet helyet, az egyes etet helyeken kihelyezetl dobozok mennyisé9ét Viszont ne noveljÜk

rágcsálok elpusztulása a fogyasztás után 3_5 nappal várhato
. lndokolatlanul ne használjUk a csalélket folyamatos kihelyezéssel

tenni.
. A kezelés után az etet állomásokat gy jtsuk ossze, az esetlegesen kiszor dott irt szert takaritsuk fel.

helyezzÜk el, hogy az ne érje el a Viz szintjét, de ugyanakkor a patkányok konnyen fogyaszlhassanak belole A pépek léclábakon áll csatomaládákban is kihe|yezhet k.

A rágcsáloirto pép a tubusbol arra alkalmas pisztoly segítségével juttathalo ki.

A készítmény a kijuttato eszkoz segítségével képzett vékony csíkok íormájában, a rágcsál irt szerelvény aljára nyomva helyezheto ki.

'Í. Els használat elotl vágjuk le a tubus tetejér l a csavarmenet feletti részt
2 A mtanyag toldalékot szorosan csaVarjuk rá a felnyitoll tubUsra.
3 Csavarjuk le a védokupakol a toldalék hegyérol
4 A tubust helyezzÜk a kijuttat eszkÖzbe'
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5 ÉÍinlsúk a lubqs hegyél a 
'2éÍelvény 

aljáho2' fujd lassan nyomjuk b. a dugalty'í, mindáddig' áhig a kiváni ménnyisáE]Páp éln.m h.gyj. á láÁávl
6 A k€zelé9 vég€zláv.l. védókuPEkot h.ly.zük vissz. a kijulla|óloldálék.l

4.2.2. Félhasználásra vonatkozó sPecifiius kockázatcaökkéntó intézkedósék

4.2.3. A fslbasználás során válószín'jsirhetó közvétlón vagy lözvstetl háusok rászlótol, az .lsősegé ly-nyújtásl €ló Ííások ós a kö rnyozot védolmat célzó óvint.

4.2./r. A fe lhászná lástó l Íilggóen a térmék é3 caoma9olá56 bizron5ágos áítalmátlanitá3ára vonálxozó elóiíások

4.2'5. A felhaszná lá 3tól Íü99óon . tormák tá rolásl Íoltótotoi a3 €ltarthatósá 9i ldeJé s2okásos |á lolási íéltét.lok m9Ilgtt

5. Általános használati utasítás

5.í. Használati utasítások

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
Ki'ái'ág nigcaáóinásrE asc.Ekl h.'náláli uiá 9 itás 92éÍinl .lk.lm.zhálól

Tilos E kaszíüíényt nén cél3zed.z.l álláio k .lpuszlílá'Í. h.gaálniJ

Az é!étóálloná.ok h.lyél l'ary k.ll k'ljélöhi nogy á Éá]éLkh.z $fr E gy.m.kek ..m . n.h élsz.fo.z.l állálok n. íáÍh$..ne( h.zá A kászihény mé.gézó .z .mlóa'kE és l
m5daÉkÉ A kuvá' mcsk4 *íé9 é5 mind.n .9yéb Ég.dozó aslvagy dÖ!.vó állal háaézóahet' há . égGá.'Ítá 

'érlól 
.lpuyfull v.gy l.!y.ngúl .g.El Egy pálkányt .lí.!y.!ája

B&Elv.lóédnik.zés k r!]l.ndó' Munká k&bon tilos.nni' inni v.gy doh&yd.il l(ih€ly€zés után n.leg' lappa.ot vlz.lálápos.n k.zét téllmolni

a9'énny.z.h' rcmlolt .á'gáóiító Eéít né h.Máljon í.l'

.nyáloktól lávol l..Lndó

N. j!fi lss.. kaszitménÍ élóvizb.

Bizlon!áq'.da áp fogl.lkoússz.ú f.lhágnálók kiésaE End.lkézas áll'

5.3. Várható közvetlen vagy közvelett hatások részletes leíÍása, az elsósegélynyÚjtási előíÍások és a környezetvédelmi óvl
Éi€llég$ nárgézas v.gy ánn.k oyánújE...iÉn ázonnglodoshoz kéllfordulnié3 á.jnkal d oMsn.k méo k.llmutalni|

. LényéIé3 €élén aennál íoduljon oMshoz és m!i.s3a m.o . témak dobozá' cimkéjél vagy blzbn.ági .datlapját

. HányLlás caák & oMs kií.j.zé( úa.ításá.a i&ténh.t
' Á 

'ájÜEg.t 
öb ils. ki vízz.l

' E.zmél.llen sz.frélynck s.mmil n. .djon sziion á

. v.gy.l.. *e.ny.z.tt ruhát ás l lDvábbi há szná.l .ldt mossl ki

. A bó.l bó 92.pp5nos vizél mo9$ l.

. P.n.sz jelenll.zé*loríodJ[on szkoryoshoz

sz.mbéjuia6.6.tén:

. A yemel larba nyilv. ó9 nóhány perc.n kér$zlü bó vizol' óvalGan óbliBe ki

. H..92émbén konl.kÜ.nc* vgn, ettávolílsE 6lósfolyt59*.sz.m lovábbióblltését'

. Pánl32 j.|é.lké2 é seko. íoÍd uljo a 3a kofooshoz

úmútlt lE !: orvo6n.k:
A ká * hmé.y vé rálv.dás 9álló hEléE nyégo l' d iíe..kumol l. n h.2' Á nágBála' Íló .z.í lény.lé 9é l kóvéló.n caókkén héi . vé.á V.d*i la p...éo a! bé 19ó vá zé 9 j.lén lk.zh.l
Á maaézé9/éxpo2Í.:ió és . tih.lék jélénlkeé3e kdEófi .ká. iÖbb n.p 19 éhélhél

PElÉhbin idó'l (lNR) m.9 k ll méni HE . PrclEmbin idó á/téké >4' . méEézéltnek hl'.vénálan K1_viLminl k ll .dni
Á kaélé9 lóhb9zÖ.i mé gismé llé sé.. is 9zok!ég l.h.l'
E]b!lqg!g: K1_Viláhin (A k.z.lés haláso.sáEál l.boElóÍiuml mód'.ftl .llén&izni 

'ük3á9.3 
)

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó €lőlrások
A k.zelés után az elelóhelyeke!.zihl.ssi]k frég GyqGúk &gé. m€gn.Edl iíó9z..t' valaminlá Égcgáll'íó {eElGnyák.l ós caalélekállom&okal' Gondo.kodju.k .. o*Ú.g.s.n

hulládakudVaÍ- k.ll l.ádni'

5.5. A termék tárolási feltételeiés eltarthatóságl ideje szokásos tárolási feltótelek mellett
EEdeü' zá.t Boíá'o|árban' íli.ylal é3 hótól véd.tl' *&E4 húvós f.gym.nl.s, jd 9z.lló€ó h.'én tállva á !yáí&lól .záúitva 2 ávig h.*náh.ló f.l (A gyáRiás idejél .z .gy.di
.$magol*okon 

'€l 
l@ll tihlehi|)

6. Egyéb inÍormációk
oEN.:.kval.many.ztná: oo_EPlD/3934_í/2015.

A.ínk.íéIir.tt ít lm.'..l

Rob.n ágc{lóirtó PéPv.oyRob.í Prc álc.alóirtó Ép'
Foínulació: Felh.saáásE kász' 10 ill6lv. 15 gEmmos íilté.P.Pil la!.tokb. kivéÉlt vágy óml.eiéit.áocaá ól/io pap

H.tó.nyl!.: o'005% dif.n.kuh

En!€dóly.s: P.lGaÍ lntéí.eüon8l Limit.d' Eqy.súh KinJy*g

oTH .nE.dé ly..an: Hu'2o15-MA_12ta0í 37{00o

va ámint áj.l.n dokumenlum .lábbi 
'onIj.i' 

. félh.Málói kór és . .$mágdás fQgvényéb.n:

. Lako99á9i(Roban.ágcáldíó pép)i3 41' (kivéVé a ki*erelések a9 eomágdó ányágokE vo..tkozó rász) 52'53'5'{'55.pontok
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'Foglalkozásszerri(RobanProrágcsál irt pép):3.,4.2'(kivéveakíszerelésekéscsomagol anyagokraVonatkoz rész),5.2.,5.3.,5'4.,5.5.pontok

Továbbá, a rágcsál eret szerelvényeken feltilntetendo az alábbi szciveg:

Roban rágcsál iÉ pép vagy Roban Pro rágcsál irt pép.

Hat anyaga: 0,005% diíenakum

Ellenszere: Kí_vitamin'

Gyártja: PelGar lntemational Limited, Egyesttlt Királyság

oTH-engedélyszám: HU-201 5_MA-'l 4_001 37-0000

Továbbá, a rá9csál irt pépet tartalmaz filterpapír tasakokon, toml kon és tálcákon fellÜnletend az alábbi szoveg:

Roban rágcsál irt pép vagy Roban Pro rágcsál irt pép.

Hat anyaga: 0,0057o difenakum

Ellenszere: K1-vitamin.

'A esomagoláson csak az edott termék kereskedelmi nevét szukséges feltuntetni.
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