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\------l----- HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Br-rdapest. Albert Fl rián t2-6., a továbbiakban oTH) a

a BASF Hungária Kft. (1133 Budapest, Yáci t 96-98.) kérelmére indult kolcsoncis elismerési
eljárásban kiadott KEF-2281-312014. számri határozatát az a|ábbiak szerint hivatalb l

m dosítja:

1.) A határozat rendelkezo részének 7. pontja a kovetkez képpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig érvényes.

2.) Ahatározat 1. számri melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedéIy adatai:

A KE F_ 22 81 -3 l 2 0 1 4 . sz árn ri határ ozat e gyeb ekb en v á|tozatlan.

Engedély száma HU -201 4-MA- 1 4 -0001 4-0000
Eneedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1.

Els engedély száma / kiállít ia 13337 N / Hollandia
Termék neve az els engedélyen STORM Secure



Álmnnt NÉprcÉszsÉcÜCYl És lszTloRvos l szolcÁnr
országos Tisztif orvosi Hivatal

,r{N'$S3,
A KEF-228]-3/20]4. szátn határozat ]. sz m melléklete

Engedélyokirat
biocid termék más uni s tagáIlamban kiadott forgalomba hozatali engedéIyének

k lcs nijs elismeréséhez

A termék neve: Storm Secure rágcsál irtrí blokk

Az engedély adatai:

1.

)

Engedély száma HU -20 1 4 -MA - 1 4 -00074- 0 00 0

EngedéIy lej áratának id ponti a 2016.09. 30.
Els engedélv száma l kiállít ia 13337 N / Hollandia
Termék neve az els engedélyen STORM Secure

3. Az engedélytulajdonos adatai:

Céenév BASF Hungária Kft.
Cím H_ l 1 32 Budapest, Vácí rit 30.
Telefon +36 I 2s0 9700
E-mail b otond. m thaly @ba s f. c o m

4. A gyárt adataÍ:

Céenév BASF plc

Cím St. Michael's Industrial Estate, Widness, Cheshire, WA88TJ, United
Kingdom

5. A forgalmaz adataÍ:

Cégnév BASF Hungária Kft.
Cím H-l132Budapest, Váci t 30.
Telefon 00 36 1 2s0 9700

6. A termék általános jellemz i:
BÍocid terméktípus
száma / megnevezése 14 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet
házi egér (Mus musculus),
házi patkány (Rattus rattus) és
vándorp atkány (R a t tu s n o rv e g i cels) e lpus ztításár a

Formuláci iellege fe lhaszn álásr a ké sz, 20 gr amm o S r ágc sál irt blokk
A rágcsál irt szet keserti anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, amely segít megel zni a
készítmény véletlen emberi fogya sztását.

7. A termék iisszetétele:

H.at anyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ

flokumafen 42r-960-0 9003s-08-8 0,005
tisztasága min.95,5oÁ

Cín: 1097 Budapest, A\bert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetételt a KEF -228I-312074. számir határozat2. számri melléklete tartalmazza.

8. A termék osztályozása és címkézése a 1999l45/EK irányelv szerint:

* 2015.06.01-t l alkalmazand

10. Forgalm azásj kateg ria: III. forgalmazásikateg riáju, szabadforgalmri irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:

13. Használati utasítás:

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelés:
.A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljiik, hogy a tapasztalt egérártalom irt szer

alka|mazása nélkiil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda haszná|ata kismértéku
ártalom fe l s z ámo |ásár a) .

.A készítményt zárt térben és az épuletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek
e lo fordulása é sz]re lhet .

.Ne alkalmazzuk a készítményt vízelvezeto rendszerek kozelében' ahol az irt szer kapcsolatba
kertilhet avízze|.

.Aháziállatok szabadmozgását a rágcsál irtással érintett tertileten, illetve annak kornyékén az irtás
idejére meg kell akadályozni és a szokásosnál tobb élelmet kell számukra biztosítani.

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

rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján
becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak e| a rágcsál k' majd akeze\ést ennek ismeretében
végezzuk.

. VegyÍik számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos épriletekben is
jelen vannak, akezelés csak akkor leszhatásos' ha azokra a tertiletekre is kiterjed.
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Osztálvozás Nem jeloléskoteles, EU-veszélyjel nem sztikséges.
Kockázati
mondat(ok)
Biztonsági
mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet
S 37 Megfelelo véd kesztytít kell viselni (csak foglalkozásszeru felhasznál k)

9. A termék osztályozása és címkézése a CLP: 1272l2008/EK rendelet szerint*:

osztályozás Nem ieloléskoteles, veszélyt je|zo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
Figyelmeztet mondat(ok)

Óv intézked ésre von atkoz
mondat(ok)

P 102 Gyermekektol elzárv a tartand .

P2 8 0 Vé doke s ztyu használata kotel e z (c s ak fo glalko zásszeru
felhasznál k)

lakossági és fo glalkozáss zeru felhasznál kFelhasznál i kiir
ozárt térben és az éptiletek kornyékén: egérirtásra (lakossági felhasznáI k)
.zárt térben és az épiiletek kornyékén: egér_ és patkányirtásra
(fo gl alk o zásszeru fe lhas znál k)

o a C S &tornarends zerb en : patkányirtásra (fo elalko zásszeru fe lhasznál, k

12. Csomagolás:

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége Csomagolás formája
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági 20 grammos blokk omtianyag konténerben 200,500 és 1000 gramm

Foglalko zásszerti 20 grammos blokk .muanyag konténerben 10 kg



.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók szátmétta elérhető táplálékfonást
távolítsunk el.

.Elsősorban a falak mentén, a szekrények aiatt, a bútorok mögőtt alakítsunk ki un. etetőhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.

.Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy a
gyermckek, valamint a házi- és haszonállatok ne férhessenek h ozzá a csa|étekhez' Gondoskodjunk
az etetőállomások stabil rögzítéséről.

.Ennek hiányában a blokkokat rakjuk papír vagy műanyag tálcríkra, majd ezeket a falak mentén
helyezziJk ki' végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a
rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és luízirí]latok
ne férhessenek hozzá. A blokkokat drót segítségével rögzítsük is, hogy azokat a rágcsalók ne
hurcoljrák el.

A Storm Secure rágcsálóirtó blokk alkalmazási dózisa:

- 1-2 méterenként 1 db blokk'

.Az etetóhelyeket első alkalomma| 4 nap múlva ellenőrizzÍik' az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A
szennyezett vagy penészes csalétket cseréljtik ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjiik
meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók rírtalma teljesen meg nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljtik'

.Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak' de a rágcsálók továbbra isjelen vannak, helyezzÍik
éú az irtószeft máshova'

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a nígcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-
77 nappalvátrható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amig azt a Ágcsálók aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásiínak mértékétől ffiggően, 2-3 hetet vehet igénybe.
Amennyiben az egérártalom 3 hét alatt nem csökken, forduljunk krírtevőirtó szakemberhez.

.A kezelés után, de legkésőbb 3 hét múlva, az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

13 .2. F o gla lk ozásszeríí felh as zná.J kna k sz án t kisz erel és ek :

.A készítményt zárt térben illetve a csatornarends zerben olyan helyeken a1kalmazzuk, ahol
vagy patkárryok el fordulása észlelheto.

egerek

.A nyomok vagy láthat kiírokozások alapjrín becsiiljÍik meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsál k, majd a kezelést ennek ismeretében végezztik.

.Az irtás megkezdése el tt mérlegeljiik, hogy az adott teriileten a csalétek hat anyaga (flokumafen)
elleni rezisáencia veszélye fennáll-e'

.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

.A rágcsál irt blokkokat az eÍre a célra szolgál szerelvényben helyezzük az egerek vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett briv helyiik kiizelébe.
Gondoskodjunk az etet állomások stabil r gzítésér l.

.A csatomahál zat esí3víznyeli5iben és tisztít aknáiban, illetve udvari víz sszefoly k aknájában a
blokkot _ r gzít dr t segítségével _ rigy helyezziik el, hogy az ne ér1e e\ a víz szintjét, de
ugyanakkor a patkányok k ruryen fogyaszthassanak bel le' A blokkok léclábakon áll
csatomaládákban is kihelyezhet k.

- 1-2 méterenként 20 gramm csalétek.

- 5-10 méterenként 40 -60 gramm csalétek.

A Storm Secure rágcsál irt blokk alkalmazási d zisa a csatornarendszerben:
- etet helyenként 100-200 gramm csalétek.
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.A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően _ feltűnő jelzéssel kell ellátr:ri és
azokon fel kell tiintetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmaző
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utrína hetente egyszer ellenőri zzijk és M elfogyasztotl
csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljtik ki' Az eltenőrzést eá követóen
hetente ismételjük meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljÍik.

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

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt az egerek elpusztulása a fogyasztrás utrín 4-
21, a patkányok elpusztulása a fogyasztás úén 4-28 nappal vrárható.

.A csalétket csak addig hagyjuk kinÍ, amig azt a tágcsálók aktivitása indokolja.

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártevóirtási rendszer (IPN/Í/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni'

.A készítmény alkalmazásával, az esetek többsé gében,2-3 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók áÍtalma ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni
és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés utrín az etetőállomásokat gyiijtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel'

14. Figyelmeztetés:

Kizár,ólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható !

Tilos a készítményt nem célszervezet iíllatok elpusztításrára használni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni' hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
célszewezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény métgező az emlősökre és a madarakra. A
kutya, macska, sertés és minden egyéb rugadozó és/vagy dögevő állat mérgezödhet, ha a
nígcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengiilt egeret vagy patkány.t elfogyasztja.
Az irtőszer kihelyezésekor használjon védókesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés utrín meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
BeszenÍlyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmán1'tól elkülönítve, gyermek és nem célszerv ezet állatok á\tal hozzá nem
férhető, szétraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
Ne juttassa a készíÍméry,t élóvízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszetú felhasznílók kérésére rendelkezésre áll.

15. Elsősegélynyújtás:
Esetleges métgezés vagy annak gyanúja esetén azorrnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

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

.Hanytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

.A szájüreget öblítse ki vízzel'

.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 vizzel mossa le.
.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vizze|, ővatosan öblítse ki.
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.Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.

.Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, flokumafent taÍtaImaz. A rágcsrílóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/expozíció és a tiinetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítménl lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzó tiineteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több
haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem
észlelhető véÍZés, akkor a mérgezelt ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a
protrombin időt (INR) meg kell mémi. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezeÍtnek inÍavénásan
K1_vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is sziikség lehet.
Ellenszele: Kt-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrízni sziikséges.)

16. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zátrt csomagolásban, fénlől védett' száraz, hűvös, 30 oC alatti hőmérsékletű, jó| szellőző
helyen tárolva, a gyártástól számíNa 3 évig hasznélható fel. (A gyártás idejét az egyedi
csomagolásokon fel kell tÍintetni!)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelózése érdekében, az ellenőrzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés sorrín elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkeszt5níben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni' majd egy további
zacskóba beletenni és összecsomózva tezátni. A dupla zacskóban levő tetemet zrírt hulladéktrítoló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik'

17.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
piírhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusáult rágcsálók eltávolításáról. A
foglalkozásszerű felhasznrí]ók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítésérő1 a 98l200l. o/I. 15 ') Korm' rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

17.1.ll7.2. Minden forgalomba kerülő kiszerelésen feltüntetendő:
A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsiik össze a megmaradt irtószert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításáról'
Az eredeti céljríra fel nem használható, hulladékká vrílt irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevő hely're _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:

Storm Secure rágcsálóírtó blokk

Hatóanyaga: 0'005% fl okumafen

Gyártja: BASF plc'
St. Michael's Industrial Estate, Widness, Cheshire, WA88TJ, United Kingdom

Forgalmazzaz BASF Hungária Kft., H-l132 Budapest, Váci út 30'

oTH engedélyszátm: HU -207 4-MA-1 4-00074-0000

valamint, az Enged'é|yezési lap alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:
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Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6., 8. (vagy 9.), 10., 11., 13.1 .,14.r 15., 16., !7.1

Foglalkozásszeríi 6., 8. (vagy 9.), 10., 11.r13.2.114.r 15., 16., 17.2

19. oEK szakvélemény száma: 7711114/2014. DDo.

Budapest,2014. február ,, /\ "

Dr. Paller Judit
b. országos tisztif orvos

yében kiadmányozza

r. Kovács Márta
foosztá|yvezeto
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