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Áll-annt I\ EPEGESZSEGUGYI ES TISZTIORVOSI SZOLGALAT
országos Tisztif o rvosi H ivata l
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Cím: l097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6
Ler'elezési cin: 143J Budapest' Pf. 839.
lktat szárn: KEF-l6l|-|12017
Eloiratszám: KEF-85 11 l20l 4
Tárgy: A ProkumP'o Paszta rágcsál irt pép forgalomba hozatali

en gedéIyének m dosítása
Eload :Német Balázs
E-nrai I : bi ocid.auth ority@oth.antsz. h u

Telefon: (l) 476-110012960
Melléklet: -

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktat szántra szíl,eskedjék
hit,atkozni.

HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6., továbbiakban oTH) a

PeIGar InternatÍonal Ltd (Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34
2QR' EgyestiIt Királyság, továbbiakban Kérelmezo) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott, I(EF-85L7-3/2014. számon m dosított KEF-34L-4/2014. számu határozatát az
alábbiak Szerint hivatalb l

m dosítja:

1. A határozat rendelkezo részének 4. ponda a kovetkezoképpen m dosul:
,,4. Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig érvényes.''

2. A határozat 7. számu melléklete 2. alpontja a kovetkezoképpen m dosul:

dél

A KEF-8517-3|2014. számon
változatlan.

m dosított KEF-341-4/2014. számu határozat egyebekben

Az etc.e auatat;

Engedély száma
HU-201 4-MA-14-0008 1 -0001 (piros)
HU-20 1 4-MA- 1 4-0008 1 -0002 (kék)

oTH iktat szám KEF-34 1-4t2014
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedély száma / kiáilít ja IE/BPA 70238-001 (red);
IE/BPA 70238-002 (blue) l Írország

Termék neve az els engedélyen Vertox@ Pasta Bait
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Az Országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián i 2-6.) a PeIGar International
Ltd (Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2QR, Egyestilt Királyság)
kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban kiadott' 2014. március 6. napján kelt,
KEF_341-4l20l4. számir határozatát - ahatározat tobbi részének váItozatlanul hagyása mellett _ az

alábbiak szerint

m dosítja:

1.) a határozat I. számri melléklet (Engedélyokirat) 4. alpontja a kovetkezoképpen m dosul:

Aforgalmazo a(IaÍ.al:
Céenév S.C. Promedivet SRL
Lrm 51500, Sovata, jud. ivíurcp, Sir. Lurrgá iir.46ir.r
Telefon / Fax +00 40 265 570 831
E-mail office@promedivet.ro

2.) ahatározat 7. számri melléklet (Engedélyokirat) 16. alpontja a k vetkezoképpen m dosul:

16. Címkefelírat:

Prokum"o Pas"ta rágcsál irt pép

Hat any aga: 0,0050Á brodifakum

Forgalmazza: S.C. Promedivet SRL, 54500' Sovata, Jud. Mureg, Str. Lungá Nr.46lG

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-0008 1-0001 (piros színupép esetén) vagy
HU -201 4-MA- 1 4-000 8 1 -0002 (kék szinu pép esetén)

Engedélyes: PelGar International Ltd.,
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34
2QR, Egyesiilt Királyság

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

Iktat szárn:KEF-85 l7 -3l20l4
Tárgy: Kolcsonoselismerésiengedélyadminisztratív

nr dosítása
Ügyintézo: Német Balázs
Telefon: (I) 476-110012960
Melléklet: -
VáIaszadás esetén kérem, a fenti iktat számra hivatkozni

szíveskedjék.

Áno zAT

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Foglalkozásszeríi 100, 200 és 400 g-os, valamint
5, 10 és 20 kg-os kiszerelések

5.r 7 .r 8., 9., 10., 11.r 12.,13., 14.,15.

Cín: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. - Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Te/efon. + 36 1 476 11OO - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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Álmul xÉprcÉszsÉcucYl És rtszTloRvosl SzolcÁnr
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A KEF-34]-4/2014. sz m határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tagdllamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének

kiilcsijn s elismeréséhez

A termék neve: Prokum'"o Pas"ta rágcsál irt pép

Az adatai:

Engedély száma
HU-2014-MA- 14-0008 I -0001 (piros)
HU-20 1 4-MA- 1 4-0008 1 -0002 (kék)

oTH iktatríszám KEF-341-412014
Eneed ély leiár atátnak id p onti a 2017 .01. 3 I

Els engedély száma / kiállít ja IE/BPA 70238-001 (red);
IE/BPA 70238_002 (blue) l Írország

Termék neve az els engedélyen Vertox* Pasta Bait

Az enped aidonos adatai:
Cégnév PelGar International Ltd.

Cím Unit 13, Newman Lane Industrial Estate
Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Egyestilt Királyság

Telefon +44 1420 80744

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes osszetételt a KEF-34l-4l20l4. számuhatározat2. számu melléklete tartalmazza.

3.

4.

5.

Arb mazo adatai:
Céenév Agrokemol Kft.
Cím 5800 Mezokovácsháza, Végegyházi t 8.

Telefon / Fax +36 (68) 381 091
E-mail agrokemol @,invitel.hu

A termék általános iellemz(íiz
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

74 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet házi egér (Mus musculus) és
vándorp atkány (Rattus norvegiczs) elpus ztításátra

FormulácÍ jellege felhasznáIásrakész, 1 0, 1 5, 20, 25, 30, 40, 50 és 60 grammos'
filterpapír tasakokb a kiszerelt rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keseru anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít megelozni a
készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

6. A termék tisszetétele:

Hat anyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ

brodífakum 2s9-980-s 56073-10-0 0,005
tisztasága min. 950 grammkg

Cím: 1097 Buclapest, Albert Flarián t 2-6. _ Levelezési cínl: 1437 Budapest, Pi. B39.

Teleftin: +36 1 476 1100 ^ E-mail: tisztifctorvos@oth.antsz.hu



7. A termék osztályozása és címkézése

7.1. A termék osztálvozása és címkézése az l999l45lEK iránvelv szerint:

7.2. A termék osztálvozása és címkézése az t272l2008/EK rendelet szerint*

8. Forgalm azási kateg ria : III. forgalma zási kateg iáj , szab adforgalmír irt szer

9. EeYéb felhasználási el írások

10. Csomapolá

. A TermeK osztarvozasa es crmKezese rz nYerv szerln
osztáIvozás Nem jeloléskoteles, EU-veszélyiel nem sztikséges
Kockázatl
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s1l2 Elzárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tároland
srl Életmiszertol, italt l és takarm án5fr. l távol tartand
s20l21A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad
s24 A bonel val érintkezés kertilendo
S35 Az anyagot és edényzetét megfelel m don ártalmatlanítani kell
S37 Megfelel véd kesztyut kell viselni
546 Lenyelése esetén azonnal orvoshozkell fordulni, az
edényt"lcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.
S49 Csak az eredeti edényzetben tárolhat
561 Kertilni kell az anyagkornyezetbe jutását. Speciális adatokat kell
kérni/B i ztonsági adatlap

rrneK oszfarvozasa es ctmKezese az renoeref, szennl^:
Osztálvozás Nem ieloléskoteles, veszély ielzo piktogram nem sztikséges.
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz
mondat(ok)

P102 Gyermekekt l elzárva tartand .

P103 HasznáIat elott olvassa el a címkén kozolt informáci kat.
P262 Szembe, b rre vagy ruhára nem kertilhet.
P270 A termékhasználatakozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273 Kenilni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.
P280 Védokes ztyú hasznáIata kotelezo.
P301 + P310 LENYELES ESETEN: azonnal forduljon
ToxlKorÓcnt rcozp oNTHoZ v agy orvoshoz.
P404 Zárt edényben tároland .

P4 05 Elzárv a tároland .

P50 1 A tartalom/edény e|he|y ezése hulladékként : a nemzeti
el írásoknak megfelel en.

* 2015.06.0 I -tol alka'lmazand

elnasznalasr e soK:
Felhasznál i kiir fo gl alko zásszeru fe lhas znál k
Felhasználás
helye

zárt térben és az épiletek kornyékén: egér- és patkányinásra;
a cs atorn ahál zatban : patkányirtásra

somagolas:

Felhasznát i ktir KÍszerelés
egvsége

Csomagolás formája Forgalomba kerÍil
kiszerelés ttimege

FoglalkozásszerÍi

10, I 5,20,
25,30, 40,
50 vagy 60

omtíanyag zacsk ban 100' 200 és 400 gramm
o mtíanya g zacsk ban,
papírdob ozbahe|yezve

400 gramm

gramm pepeT

tartalmaz
filterpapír
tasakok

omríanyag vodorben 5kg
.t bbrétegú,bélelt
papirzsákban

l0 és 20 kg

2t5



11. Használati utasítás:
.A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol nígcsrílók előfordulása észlelhető.
.A nyomok vagy láthatő károkozások alapjrín becsüljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a
rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretéb en végezzi3k.

.Az irtiís megkezdése előtt mérlegeljiik, hogy az adott teriileten a csalétek hatóanyaga (brodifakum)
elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.

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

.A rágcsálóirtó p épet tartalmaző tasakok papírborítását ne nyissuk fel!

.A rágcsálóirtó p epet tartalmazó tasakokat az erre a célra szolgáló szerelvenybenhe|yezzik az
egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illewe feltetelezett búvóhelyük
közelébe.

. A csatornahríló zat tlsztitőaknáiban végzet| patkinlrtáskor léclábakon illló csatornalrádát kell
használni' amelyben a csalétket a legrrragasabb vízállás szintje folött kell elhelyezni.

.Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

- kismértékű rírtalomniíl: 5 méterenként 10-20 gramm pep'
_ nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként 10-20 gramm pep'

- kismértékű ártalomnál: 10 méterenként 10-60 gramm pep'

- nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 10-60 gramm pep'

- a csatornahálózatban: etetőhelyenként 20-200 gramm pép.

.A rágcsrálóirtó szer kihelyezésere szolgálő szerelvényeket - a 38/2003. (vII. 7.) ESzCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8' szrímú mellékletének megfelelően _ feltiínő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell ttintetni: a rágcsrílóirtó szer nevét, hatőanyagát, e1lenszerét, valamint az a|kalmazó
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etetőhely'eket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőrizzük és az elfogyasztott
csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiirrk több etetőhelyet, de az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek merrnyiségét ne növeljiik.

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

.A veralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 3-
5 nappal vríLrható.

.A csalétket csak addig hagyJ'uk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívrírratos integrált krírtevőirtási rendszer (IPlv{/IPc) egyidejű bevezetésével összekötni.

.A készítrnerry alkalmazásával, az esetek többsé gébeÍ,2-6 hét alatt teljes rágcsálómentesség érhető
el. Amennyiben a rágcsálók rírtalma ezt követően is tapasztalható, ajelenség okát fel kell deríteni
és a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés utrín az etetőríllomásokat gyűjtsiik össze, az esetlegesen kiszóÍódott irtószert takarítsuk
fel.

12. Figyelnreztetés:
Kízfuólagrágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítrnenl lem célszetvezet rí'llatok elpusztítrásiíra hasznrílni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni' hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem
cé|szervezet állatok ne férhessenek hozzá.
A készítmény m érgezó az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadoző és/vagy dögevő ríllat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztrrlt vagy legyorgiilt
patkrányt' egeret elfo gyasztja.

3ls



Az irt szer kihelyezésekor haszná|jon véd kesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcsáI irt szert ne használjon fel.
Élehiszertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és nem célszervezet áIlatok által hozzánem
férheto, száraz, hrívos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Ne juttassa a készítményt él vízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezéste áIl.

13. Els segélyny jtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyani$a esetén azotnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az

orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal fqrduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát címkéjétvagy

b i zt o n s á gi adatlapj át.
.Hánf.atás cs ak aZ orvos kifej ezett utasítás ára tofténhet.
. A szájireget oblítse ki vízzeI.
.Eszméletlen személ5mek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat elott mossa ki.
.A bort bo szappanos vízzel mossa le.
.P anasz j el entkez é s ekor fordulj on sz akorvo sho z .

Szembe jutás esetén:
.Ha a szemben kontaktlencse van' azttávo|ítsa el.
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztti|bo vizzel, vatosan ciblítse ki.
.P anasz j el entkezésekor fordulj on sz akorvo sho z.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítm ény véraVadásgátl hat anyagot, brodifakumot tartalm az. A rágcsáI irt szer lenyelését

ktivet en cscikkenhet avéralvadási képesség és belso vérzésjelentkezhet.
A mérge zéslexpozíci és a tiinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.

A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor' amennyiben a jellemzo ttineteket (p1. orrvétzés,

ínyvérzés, vérkcipés, véres vize\et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedéstí vagy t bb

haematoma, hirtelen fellép , szokatlanviscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem

észlelhet o vérzés, akkor a mérgezett e|Iátásakor és az expozíci t kciveto 48-72 ra elteltével a

protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke }4, &mérgezettnek intravénásan

K1-vitamint kell adni. Akezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

14. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett' száraz, htívos helyen tárolva, a gyártást l számítva2
évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tiintetni!)

15. Hulladékkezelés:
A kcizegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében, aZ ellenorzésekkel

párhuzatrtosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalko zásszeríj felhasznál k az eIhu|lott rágcs áI k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo

megsemmisítéséro| a98l2OO1. (VI. l5.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.

Akeze\és után az eÍetohelyeket sztintesstik meg. Gyujtsiik ossze a megmaradt irt szert, valamint a

rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott

írt szer feltakarí tás ár I.

4ls



Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

16. Címkefelirat:

Prokum"'o Pas"ta rágcsál irt pép

Hat anyaga3 0,0050Á brodifakum

Forgalmazza3 Agrokemol Kft., 5800 Mezokovácsháza. Végegyházi t 8.

oTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00081-0001 (piros színupép esetén) vagy
HU_201 4-MA-14-0008 1 -0002 (kék színíjpép esetén)

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasznát i kiir és a csomagolás jellege
fíiggvényében:

18. oEK szakvélemény száma: 77 IIl33l2014. DDo.

Budapest,2Ol4. március ,, 
á .''

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza

\\ \_*
L-1" \

Dr. Kovács Márta
foosztályvezeto

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

FoglalkozásszerÍ 100, 200 és 400 g-os, valamint
5' 10 és 20 kg-os kiszerelések 5., 7., 8., 9., 10., 1 1., 12., 13., 14., 15.
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