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HATAROZAT

Az országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián LÍ 2-6.) a Zapi S.p.A.
(Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Olaszország) kérelmére indult kölcsönös
elismerési eljárásban kiadott, 2013. május 22. nap1án kelt, a KEF-4859-9l20l3 számllhatélrozatát *

ahatározaÍ többi részénekvá|tozatlanul hagyása mellett - az a|ábbiak szerint

módosítja:

1.) a határozat I. számú melléklet (Engedélyokirat) 1. pontja az a|ábbí alponttal egészülki:

t.2. Atermék kiegészítő kereskedelmi neve: STOPP rágcsálóirtó szemes csalétek

2.) abatározat I. számú melléklet (Engedélyokirat) 17. pontja az a|ábbi alponttal egészül ki:

17.2. Címkefelirat az 1.2. alpontban megadott kiegészítő terméknéven forgalmazott
termékhez:

STOPP rágcsálóirtó szemes csalétek

H atóanyag a: 0,00 50Á difenakum

Engedélyesz Zapt S.p'A., YiaTerza Strada 72,35026 Conselve (PD), olaszország

Gyártja: Zapi S.p.A., Via Tetza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

oTH engedélyszám: HL]-201 3-MA-14-00029-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasználói kör és a csomagolás jellege

függvényében:

Felhasználói kör Csomagolás jellege Címkén feltüntetendő pontok

Lakossági 45-1000 g közötti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12,1., 13., 14.,, 15.0

16.1.

Foglalkozásszerű 3 -25 kg közötti kiszerelések
6., 8., 9., 10., 12.2., 13., 14., ts.o

16.2.

Cím: '1097 Budapest, Albert Flórián (tt 2-6. - !'eve{ezésí cínl: 1437 Budapest, Pf. B:Jg.

Telefrtn: * 3(t 1 476 11U) * E-mail: tisztiioarvas@ath.arttsz.htt



továbbá a 75,25 és 50 grammos tasakokon feltüntetendo az a|ábbi szöveg:

STOPP rágcsálóirtó szemes csalétek
Hatóanyaga: 0,0057o difenakum
Ellenszere: K1-vitam in
oTH enged é|y szétma: HU-201 3-MA-14-00029-0000

A KE F- 4 8 59 -9 l 20 1 3 sz ámu határ o z at e g yeb ekb e n v álto zat|an.

Ahatározat ellen annak kézhez vételétől számított 15 napon belül benyujtandó indokolással ellátott

Íbllebbezéssel lehet é|ni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértéktí jogorvoslati díj

befizetése mellett' A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési ésKöztgazgatási Hivatalhoz kell
címezni (1051 Budapest, Zrínyí u. 3.), de az oTH-hoz kell benyújtani. A fenti összeget az

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 10032000-00285788-00000000 szám'l'

szám|áj ilr a kel 1 b efi z etni.

INDoKoLÁS

A Zapi S.p.A. (továbbiakban kérelmezó) 2OI2. október 8-án beérkezett kérelmében a biocid
termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 3812003. (VII. 7.) ESzCsM-
FVM-KvVM együttes rendelet 30. $ (7) bekezdésnek megfelelően kezdeményezte az Egyesült
Királyság Kompetens Hatósága áItal 2OI1. szeptember 19-én UK-2011-0056 engedélyszámon,

201,110455934 igyiratszámon kiadott kiadott Bonirat Wheat nevű biocid termékre vonatkozó

forgalomba hozata|i engedély Magyarországon Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek néven

tör-ténő elismerését

A Hivatal ezt követően KEF_4859-9l20t3 számu hatétrozatával HU-2013-MA_14-00029-0000
engedélyezési számon a Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek forgalomba hozatali engedélyét

elismerte és a kérelmező részére a termék Íbrgalomba hozatalát és felhasználását Magyarországon
engedélyezte.

A Kérelmezó 2014. május 30-án a biocid termékek forga|mazásáról és felhasználásáról szóló

528l2OI2lEU rendelet 71. cikk (l) bekezdésben megLtatározott biocid termékek nyilvántartása
elnevezésű információs rendszeren keresztül BC-RS006043-31 ügyszám alatt benyújtotta a Bonirat
rágcsálóirtó szemes csalétek HU-2013-M A-I4-OOO29-0000 engedélyezési számon kiadott

forgalomb a ho zata|i en gedél yének m ó do sítása iránti kérelm ét.

A Kérelme ző a korábban enged élyezett terméknévhez a STOPP rágcsálóirtó szemes csalétek

kiegészítő kereskedelmi név hozzáadásának engedé|yezését kérelmezte. Az Európai Parlament és a

Tanács 528l2O12lEU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos

vá|toztatásokról szóló 354l2O13lEU rendelet (a tovabbiakban: 35412013lEU rendelet) mellékletének
1. cím 1. szakasz 2. pontja értelmében a kérelmezett váItoztatás a termék adminisztratív
v áltoztatásának minő sül, amely vé grehaj tása elott bej elenté s szüksé ge s.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező a kérelemhez szükséges tartalmi

követelményeket benyújtotta, a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási

eljárásaiért és igazgatási jellegű szo|gáltatásaiért fizetendo díjakról szo|o Il2009. (I.30.) EüM
rendelet (továbbiakban lgszolg. díj rendelet) 1. sz. melléklet VI. 16. pontja a|apjánmeghatározott
25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az országos Epidemiológia Központ á|tal működtetett, a Magyarországban engedélyezett

ir1ószerekettartalmazó kereshető elektronikai adatbázisban (www.oek.hu/ika) elvégzett ellenőrzést

követően megállapítottam továbbá, hogy a kérelmezett módosításnak akadálya nincsen, a



kérelmezett kiegészítő terméknév Magyarországon fbrgalomban lévő rágcsálóirtó termék nevéhez
nem hasonlit, igy a más termékkel történő összetévesztés veszélye nem áll fent.

Fenti indokok alapján a döntésemet a 354l20I3lEU rendelet II. fejezet 6. cikke, valamint annak
melléklete 1 . cím I ' szakasza 2. pontja szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozata|ának egyes szabá|yairől szóló 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4' $ (1) bekezdése,
valamint 9. fejezet szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról,
a népegészsógügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti ál|amigazgatási
szerv kijelölésérol sző\o 323l20I0. (XII.27.) Korm. rendelet 3 $ (4) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárva hoztam meg.

A biocid termék vagy terrnékcsalád kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba
hozatali engedélyének adminisztrativ módosítási eljárásáér1 Íjzetendő igazgatási szo|gá|tatási díjat
azIgszo7g. díj rendelet 1. melléklet VI. 16. pontja alapján, a jogorwoslati díj mér1ékét pedig a 2. $

(5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés lehetőségérol a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól
sző|ő 2004. évi CXL törvény 98. $ (l), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségügyi
Engedélyezési és Kőzigazgatási Hivatalról szóló 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A Í-ellebbezés indokolással tör1énő ellátását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrol
szőlő 199I' évi XI. törvény 14iB. s (2) bekezdése írja elő.

Budapest, 2OI4.július,, !1-."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos

nevében kiadmányozza

\
\'-L

Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Kapiák:
1. Zapi S.p.A.,35026 Conselve (PD), Via Terza Strada 72,olaszország
2. országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőÍblügyelőség, l016 Budapest'

Mészáros u. 58/a.
3. Országos Epidemiológiai Központ,7097 Budapest' Albert Flórián ut2-6.
4. Országos Kémiai Biztonsági Intézet,1097 Budapest, Nagyváradtér 2.

5. Országos Környezetegészségügyi Intézet, 1097 Albert Flórián űt 2-6.
6. Irattár
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Állnn,tt NÉprcÉszsÉcucyl És rtSZTloRVoSl szolcÁmr
országos Tisztifőorvosi Hiratal

A KEF-4859-9/2013. számti hatarozat ]. számú melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uniós tagúllamban kiadoÍÍforgalomba hozutuli engedéIyének

kölcs ij n ö s e lis mer éséh ez

1. A termék neve: Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek

Az en adatai:
Enpedélv száma HU-20 1 3-MA- I 4-00029-0000
oTH iktatószám KEF-48s9-912013
Eneedélv leiáratának időnontia 20t5.03.31
Első engedély száma l iktatőszáma l
kiállítóia UK-201 1 -0056 / Egyesiilt Királyság

Termék neve az első engedélven Bonirat Wheat

2.

3.

4.

5.

6.

Az tulaidonos adatai:
Céenév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD)' olaszország
Telefon +39 0499597858
E-mail m ari atere s a .r i gato @,zapi.it
Kancsolattartó Dr. Mariateresa Rigato

A rtÓ adatai:
Césnév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

A almazÓ adatai:
Céenév Zapi S.p.A.
Cím YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország,

A termék a talános iellemzői:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsálóirtó szer

Felhasználási terület
házi egér (Mus musculus) és
vándorpatk ány (Rat tu s n o rv e g i cu s) elpusztítására

Formuláció iellese felhasználásra ké sz, i mpre gnál t rágc sáló irtó gabonas zemek
A rágcsálóir1ó szer keserű anyagot (Bitrex, denatónium-benzoát) tarta|maz, amely segít
megelozni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

C"ínl: 1097 Bu rlaslr:st,

Telefan: *,:36

Cy'áli tit 2-6' * L?velezósi círn: 1437 Budapest, P{. &3.L}:

t 476 11Üü * I.-maíl: tisztifarsrvtss@otll.ar"ttsz'htt



8.

7. A termék iisszetétele:

A termék összetétele bizalmas adat.

A teljes összetételt azEngedélyezési lap 1. számú melléklete tarta|mazza.

9.

10.

Forgalmazási kategória: III. fotga|mazási kategóriájú, szabadforgalmú ir1ószer

l l. Csomasolás

Hatóanyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ Gyártó

difenakum 2s9-978-4 56073-01-5 0,005
PM Tezza S.r.l.

(telephely: Angiari,
olaszország)

tisztasága min' 99.50Á

A termék osztálvozátsa és címkézése a 67l54ElEGI( irányelv szerint:
osztá|vozás Nem ielölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.
Kockázati
mondatíok)

Biztonsági
mondat(ok)

S l/2 Elzárya és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tárolandó.

S 13 Élehiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

s 2012| Ahaszná|at közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 37 Megfelelő védőkesztyút kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét aZ olvosnak meg kell mutatni.

felhasználási előírások:
Felhasználói kiir lakos sási és fo slalko zásszetú felhasználók

Felhasználás
helye

zárttérben és épületek környékén: egér- és patkányirtásra (lakossági és

fog1alkozásszerű felhasználók)
c sator:narendszerben : patkánvirtásra (foelalk ozásszeríi felhasználók)

FelhasznáIói kör Kiszerelés
ewsése

Csomagolás formája
Forgalomba kerülő
kiszerelés tömese

Lakossági

15,
25 vagy 50

gramm
SZCMCS

csalétket
tatlalmaző
filterpapír

vagy
műanyag
tasakok

oműanyag rágcsálóirtó
dobozban

45,50,100 és 105 gramm

.műanyag flakonban
150, 200, 250,300,450,

500 és 750 sramm
o$}ermekbiztos zárral
ellátott műanyag
flakonban 100, 150, 200.250,300,

400, 450, 500, 600 és 750
gramm és l kg

. kartondob ozba hely ezetl
műanvag zacskóban

.visszazárhatő
kartondobozban

.műanyag vödö'rben
150, 300, 450, 500, 600,

750 gramm és 1 ke
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Felhasználói kör Kiszerelés
egysége

Csomago|ás formája
Forgalomba kerülő
kiszerelés tömese

Foglalkozásszerű

15,

25 vagy 50
gramm
SZEMES

csalétket
brta|maző
filterpapír

vagy
műanyag
tasakok

rműanyag vödörben

3, 4,4.5, 5,6,7.5,8, 70

és 15 kg

. kartondob ozba belyezett
műanyag zacskóban

.bélelt papírzsákban

(ömlesztve)

oműanYag vödörben
3,4,5,8, 10 és 15 kg. kartondobozba helyezett

műanyag zacskóban
.bélelt papírzsákban 5, 10' 20 és25ke

|2. Használati utasítás :

12.1. Lakossági felh asználókn ak szánt kiszerelések:

A 45 - 1000 gramm töltőtiimegű kiszerelések külső csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
.A rágcsálók jelerrlétére jel|egzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk
okozta károkból következtethetünk. A nyornok vagy látható károkozások alapjárr becsüljük meg, milyen
mértékben szaporodtak el a rágcsálók. majd a kezelést ennek ismeretében végezzúk.

.A csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy rnilyen alternatív rágcsálóirtási eljárások állnak
rendelkezéstinkre (pl' mechanikus csapdák).

.Amennyiben ezek nern nyújtanak megfelelő megoldást, úgy a kezelés rnegkezdése előtt lehetoség szerint
minden, a rágcsálók számára elérhetó táplálékfonást távolítsunk el.

.A rágcsálóirtó Szert tartalmaző |5,25 vagy 50 grammos tasakokat ne nyissuk fel!

. Elsősorban a falak metttén. a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki Írn. etetőhelyeket. amelyekből
a rágcsálók elhu|lásukhoz elegendő mennyiségű iftószert tudnak fogyasztani.

.Az etetőhelyeken lehetőség szerint használjunk olyan felnyitás ellen védeft rnűanyag rágcsálóeteto
állomást, amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint aházi- és vadon éló állatok, madarak ne
férhessenek hozzá a csalétekhez.

.Ennek hiányában a rágcsálóinó szert rakjuk papír vagy műanyag táIcákra, majd ezeket a falak mentén

helyezztik ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy rnás alkalmas fedólapot úgy, hogy a
rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, lráziállatok, nem
célszervezet állatok és madarak ne férhessenekhozzá. A tasakokat drót segítségévelrögzítlretji'ik is, lrogy
azokaÍ a rágcsálók ne lrurcolják el'

A Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek alkalmazási dózisa egerek irtásakor:
_ kismértékű ártalornnál: 5 méterenként 45-50 gramm'

- nagyméftékű ártalomnál:2 méterenként 45-50 gramm.
A Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

- kismértékű ártalomrrál: 10 méterenként 90-100 gramm,

- nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm.

oAz etetőhelyeket azelső két hét sonín 3_4 naponként ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pótoljuk. Az
ellenőrzést ezt követően hetente isrnételjük meg.

. Ha a kihelyezett csalétek folyanratosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőlrelyet, aZ egyes etetőhelyeken
kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

3t6



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

.A rágcsálók legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekből a halálos mennyiséget. A
véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-l0 nappal
várható.

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

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétőlfiiggően,2-6hetetvehet igénybe.

12,2, F og|alkozásszerű felhasználóknak szánt kÍszerelések:

Az3 _ 25 kg töltőttimegű kiszerelések külső csomagolásán:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk' ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
.A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, mi|yen mértékben szaporodtak el a rágcsálók,
majd a kezelést ennek ismeretében végezzúk.

.AzirÍás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy azadottterületen a csa|étek hatőanyaga (difenakum) elleni
r ezisztencia veszélye fennáll-e.

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

.Az ömlesztett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a termék átöntésekor használjunk megfelelo (egyszer
használatos' min. MSZ EN l49 FFP2, vagy ezzel egyenértékű) légzésvédot.

.A rágcsálóirtő szertaZerre acé]ra szolgáló szerelvénybenhelyezzuk az egerek és patkányok által látogatott
helyekre, azok vonulási útjaira il|etve fe|tételezett búvóhelyük közelébe.

.A csatornahálőzat esővíznyelőiben és tisÍítóaknáiban, illetve udvari vízösszefolyók aknájában a tasakokat

- rogzítő drót segítségével - úgy helyezzük el' hogy azok ne érjék el a víz szinÍjét, de ugyanakkor a
patkányok könnyen fogyasáhassanak belőlük. A tasakok léclábakon álló csatornaládákban is
kihelyezhetők.

A Bonirat rágcsálóinó szemes csalétek alkalmazási dózisa egerek irtásakor:
.kismértékű ártalomnál: 5 méterenként 45-50 gramm,
o nagymértékű ártalomn ál: 2 méterenként 4 5 -5 0 gramm.

A Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:
-+ épületekben és azok környékén:

.kismértékű ártalomnál: l0 méterenként 90-100 gramm,
ona$}mértékű ártalomnál: 5 méterenként 90-l00 gramm.

-+ csatornában:
.etetőhelyenként l 50 gramm.

.A rágcsálóirtő szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 3812003. ryIr. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM
együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell e||átni és azokon fel kell
tüntetni: a rágcsálóirtő szer nevét, hatőanyagát ellenszerét' valamint azalkalmazó nevét, címét és
telefonszámát.

oAz etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizzuk és az elfogyasztott csalétket pótoljuk,
valamint a szennyeződött tasakokat cseréljük frissre. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, aZ egyes etetőhelyeken
kihelyezett csa|étek mennyiségét viszont ne növeljük.

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezz;j'k át az
iftóSZeft máshova.

.A rágcsá|ók legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekből a halálos mennyiséget.
A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasÍás után 4-10 nappal
várhatő.

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

.A kezelés, a rágcsálók eIszaporodásának mértékétől Ítiggoen,2-6hetet vehet igénybe.

t3. Figyelmeztetés:
Kizárőlag rágcsálóir1ásra és csak a használati utasítás szerint a|ka|mazhatő!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és vadon élő állatok, madarak' valamint
más. nem célszervezet állatok nem feÍhetnekhozzá.

4t6



Az írtőszer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni' inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg, Szappanos vizze| alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett' romlott rágcsálóir1ó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem céIszervezet állatok általhozzánem
férhető' száraz, hűvös helyen' eredeti csomagolásban tárolandó.
A készítmény mérgezo az emlősökre és a nradarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoző éslvagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült
patkányt' egeret elfogyasztj a.

Tilos a készítményt nem célszewezet állatok elpusztításárahasznáIni. Ne juttassa a készítményt
é|ővizbe.

1 4. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonna| orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonna| forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

b iztonsági adatÍapj át.
.Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
.A szájüreget öblítse kivÍzze|.
.Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
.A bőrt bő szappanos vízzelmossa le.
. P anasz j el entkezé sekor fordulj on szakorvo shoz.

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vizzel, óvatosan öblítse ki.
.P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítrnény véralvadásgátló hatóanyagot, difenakumot tartalmaz. Arágcsá|óirtő szer lenyelését
követően cs<jkkenhet a v éralv adási képe s sé g é s belso v érzés j elentkezhet.
A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés,
ínyvétzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kitededésű vagy több
haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor amérgezett ellátásakor és az expozíciót követo 48-72 óra elteltévela
protrombin időt (rNR) rneg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

15. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, htivös, jol sze|lőző helyen tárolva, a gyártástól
számítva 3 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

l6. Hulladékkezelés:

16.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében' az ellenórzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkesztyiiben. kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
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zacskőba beletenni és összecsomózvalezámi. A dupla zacskóban levő tetemetzárthu||adéktároló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

16.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
Aközegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
párbuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztu|trágcsálók eltávolításáról. A
foglalkozásszerri felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítéséről a98l200I. (VI. l5.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

16.1, l 16,2. Minden forgalomtla kerülő kiszerelésen feltüntetendő :

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtőszert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodj unk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításáról.
Az eredeti cé|jára fel nem használható, hulladékkávált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevő helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.
17. Címkefelirat:

Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek

Hatóanyag az 0,00 50Á difenakum

Gyártja: Zapi S.p.A., Via Terza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

Forgalmazza: Zapi S.p.A.' YiaTerza Strada 12,35026 Conselve (PD), olaszország

oTH engedélyszám: HU-201 3-MA-14-00029-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbÍ pontjai, a felhasználói kiir és a csomagolás jellege
függvényében:

továbbá a 75,25 és 50 grammos tasakokon feltüntetendő az a|ábbi szöveg:
Bonirat rágcsálóirtó szemes csalétek
Hatő any aga: 0,0 0 5Yo di fenakum
Ellenszere: Ky-vitamin
oTH enged ély száma: HU-20 1 3 -M A- 1 4 -00029_0000

18. Szakvélemény száma: 77 II l35 1201 3. DDo.

Budapest, 2013.május,,).i:'
Dr. Paller Judit

nevében kiadmányozza

I
\r!\ q \L,

Dr. Kovács Márta
fóosztá|vvezető

Felhasználói kör Csomagolás jellege Címkén feltüntetendő pontok

Lakossági 45-1000 g közötti kiszerelések 6., 8., 9., 10., 12.1,, 13., 14., 15.,
16.t.

Foglalkozásszerű 3-25 kg közötti kiszerelések 6., 8.., 9., 1,0., 12.2., 13., 14., 15.,
16.2.
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