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HATAROZAT

A Cs ti-Pati Kereskedelmí és SzolgáItat Kft. (5000 Szolnok, Debreceni rit 1/A.) számára, azICB
Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország) áItaI gyártott Bifent Fogger Plus rovarirt aeroszol
elnevezésu termék forgalomba hozataIát a 18. terméktípusban az alábbiak szerint engedé|yezem:

1. A készítmény forgalmazása során az Országos Epidemiol giaiKozpont DD-EPID/33 62-212015.
számu, jelen engedé7yezo határozathoz mellékelt Enged éIyezési lapon eloírt feltételek
telj esítését folyamatosan biztosítani kell.

2. A forgalomba hoz koteles minden egyes kiszerelési egységen címkefeliratot elhelyezni, mely
tarta|mazza a kérelméhez mellékelt, aZ országos Epidemiol giai Kozpont DD-EPID13362-
2l20I5. számu szakértoi szakvéleménye szerinti EngedéIyezési lap 1 .,2.,3.,4., 5., 6.,'7.,8.,9.,
10. és 11. pontjait.
Egyebekben a termék címkéjének és feliratozásának meg kell felelnie a kémiai biztonságr l
sz l 2000. évi XXV. torvény, valamint a biocid termékek el állításanak és forgalomba
hozatalának feltételeir l sz l 3812003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egytittes rendelet (a

továbbiakban: Biocid rendelet) kovetelményeinek.

3. A készítmény rI. forgalmazási kategríriáj irt szernek min siil.

4. Jelen engedélyem más hat ságok engedéIyét, valamint akémíai biztonságr l sz l 2000. évi
XXV. torvény rendelke zései szerint a veszélyes anyagokra és veszéLyes keverékekre eloírt
bej elentési kcitele zettsé g telj e síté sét nem p tolj a.

5 . A forgalmazás megsztintetését a forgaLmazo koteles írásban bej elenteni az országos
Tisztifoorvosi Hivatalnak a forgalombahozatali engedély egyidejtí visszaktildésével.

Határozatom ellen akézbesítést kovet napt l számitott 15 napon beliil benffitand , indokolással
ellátott fellebbezéssel lehet élni, az elsofok eljátás igazgatási szolgá|tatási díjtételével (96.000,- Ft)
megegyezo mértékti _ a másodfokon e|jár hat ság bar'tkszámlaszámáraftzetend _ jogorvoslati díj

befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségigyi Nyilvántartási és Képzési K zpontnak (1051

Budapest, Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyÚrjtani.

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

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



INDoKoLÁs
A Csóti-Pati Kereskedelmi és Szolgríltató Kft. (5000 Szolnok, Debreceni út 1/A')' mint forgalomba
hozó, kére|mezte az ICB Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország) által gyrírtott Bifent Fogger
Plus rovarirtó aeroszol elnevezésű temrék forgalomba ho zatali engedélyének kiadását.

Az országos Epidemiológiai Központ a Kft. kérelmében foglaltakat elfogadta, és aDD-EPID/3362-
2/2015. számú szakéftői szakvéleményében a készítÍnény forgalomba hozatalrínak engedélyezését
javasolta.
A benyújtott kérelem és az országos Epidemiológiai Központ szakértői szakvéleménye alapjiín
megallapítottam, hogy a kérelemben szereplő termék a rendelkező részben előírt feltételekkel
forgaÍmazható, az 52812012 EU európai parlamenti és tanácsi rendeiet V. Mellékletében
meghatározott 3. Főcsoport 1 8. terméktípusban.

A Biocid rendelet 5. $ (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá tartozó irtószert csak az
Orságos Tisáifoorvosi Hivatal által kiadott engedély alapjrán lehet forgalomba hozní.
Az Allami Népegészségügli és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárósaiért és igazgatósi
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szőlo 1/2009. (I. 30') EüM rendelet (a továbbiakban:
EtiM rendelet) 2. $ (1) bekezdése szerint:
,,A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1' mellékletben meghatarozott mértékű
igazgatási szolgáltat{si díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.''
A kérelmezó igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Határozatom az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységr l sz lo l99I. évi XI. torvény 4. $
(6) bekezdés f) pontjában és a Biocid rendelet 5. $ (1) bekezdésében biztosított hatáskorben eljárva
hoztam.
Eljárásom a kÖzigazgatási hat sági eljárás és szolg ltatás általános szabdlyair l sz l 2004. évi
CXL. torvény (a továbbiakban: Ket.) 72. $_án alapul, a jogorvoslatr l torténo tájékoztatást az
egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol sz lo 1991. évi xI. torvény 14lB. $ (2)
bekezdése és a Ket. 98. $ (I), 99. $ (1)' valamint 102. $ (1) bekezdései alapján adtam meg. A
fellebbezés elbíráLásárajogosult hat ság hatáskorét a 29l20I5. (II. 25.) Korm. rendelet 10. $ (1)
bekezdése áIlapítja meg. A jogorvoslati díjr l sz l tájékoztatás az EtiM rendelet 2. $ (5)
bekezdésén és az 1. számu mellékleteYI.29. pontján alapul.

Budapest, 201 5. november 30.

Dr. Paller Judit mb. országos tisztif orvos nevében kiadmányozza:
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Err l értesiil:
1. Cs ti-Pati Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. (5000 Szolnok, Debreceni t 1/A.)
2. országos Epidemiol giai Kcizpont (1097 Budapest, Albert Fl rián Llt2-6.)
3. Nemzeti Élehis'er_biztonsági Hivatal

Állatgy o gy ászati Term éke k lgazgat sága (t I 07 B udap e s t, S záIIás u. 8 . )
4. Irattár



Engedélyezési lap

1. Az irt szer neve: Bifent Fogger Plus rovarirt aeroszol

2.GyÍrtja: ICB Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország)

3. Forgalomba hozza: Cs ti-Pati Kft., 5000 Szolnok, Debreceni rít l/A

4. Engedély száma: JKF/I 8056-312015.

5. Terméktípus és min sítés:
5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus
5 .2. T e r mé k min s ít é s e : II. forga|mazási kate g ri ájí trt szer

6.Hat anyaga: I2,50oÁ permetrin * 5,00'Átetrametrin + l8,75oÁ piperonil-butoxid

7. Csomagolás:
100 és 2OO gramm tciltési tcimeggel, speciális, kétállásri sz r fejjel ellátott fémpalackban
kertil forgalomba.

8. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti csomagolásban, napfénytol védett, száraz. htívcis, max. 50'C homérsékletti helyen
tárolva a gyÍtrtást l számítva 3 évig hasznáIhat fel.
(A gyáÍtás idejét a csomagoláson fel kell ttintetni!)

9. Felhasználhat ság kártev k szerint:
Zárt térben, rejtett életm d rovarok (pl. cs tányok, bolhák, ágyí poloska, stb.)' illetve
reptilo rovarok (p1. legyek, sz rnyogok) trtásárahasználhat fel.

1 0. Használati utasítás:
Az aeroszo|palack sz r feje kétféle állásban hasznáIhat , melyet a kezelnt száttlégtér
t&fogata alapján válasszunk meg:

KisméretíÍ helviségek légtér kezeléséhez:
1. A helyiség ablakait csukjuk be, és kapcsoljunk ki minden elektromos berendezést.

2. Fordítsuk apalack sz r fej ét az arcunkkal ellentétes irányba éshasznáIat kcizben
tartsuk tole aleheto legtávolabbipozíci ban. A készítméTy aZ aeroszol palackb l
ftig go le ge S en felfelé táv o z1k.

3. Enyhén nyomjuk Ie a szor fej Íiilét, majd tartsuk azt ebben apozíci ban lenyomva.
(A sz r fej fiilét ne nyomjuk le erosen' mert akkor a ful beakad és aktiváI dik az

automatikus kitirtilés.) Ilyen m don lehetoség Van akészítményb l az adott helyiség
1é gteréhez sztiks é ge S mennyi s é get c é|zottan kij uttatni.

4.Ezutánhagyjuk el a helyiséget, és az ajt t zárjuk be. Két ra behatási id t kovetoen'

legalább l ránkereszttil alaposan szel|oilesstik ki a helyiség légterét.

NagvméretÍÍ helviséeek légtér kezeléséhez:
1. A helyiség ablakait csukjuk be, és kapcsoljunk ki minden elektromos berendezést.

2. Apalackot fuggoleges helyzetben he|yezzik el a helyiség kozepén. A palack alatti és

kc'rtili felriletet takarjuk le (pl. irjságpapínal). A készítmény aZ aeroszolpalackb l
ftiggolegesen felfelé táv oz1k.

3 . Nyomj uk le a szor fej fulét er sen, kattanás tg. Ezután hagl uk el a helyiség et, és az

ajt t zárjukbe.
4.Két ra behatási idot kovetoen,|egalább 1 rán kereszttil alaposan szel|oztesstik ki a

helyiség |égterét, majd azirespalackot és az alattahasznált takar papírt távolítsuk el'



2-
Apalack teljes tartalma 100 g toltési tcimeg esetén 500 1égm3,2OO g tciltési tomeg esetén

1000 1ég-' kezeléséhez e|egend . A palack tartalma 45-90 másodperc alattkitirul.

11. Figyelmeztetés:
A 3Bl2003. (VII.7 .) EszCsM-FVM-KvVM egytittes rendelet B. sz. mellékletének
vonatkoz el írásainak betartásával tárolhat és haszná|hat fel.
Csak olyan helyiségben alkalmazhat , ahol ember ésháziá|lat nem tart zkodik. A
helyiségbol távolítsunk el minden élelmiszert és konyhai felszerelést, ami érintkezhet a
permettel. A kezelésre szánt helyiség ablakait és ajt it csukjuk be, a légkondicionál
berendezést kapcsoljuk ki. A készítmény rendkivi|tuzveszélyes,használata elott minden
elektromos eszkclzt kapcsoljunk ki a helyiségben.
Ne használjuk a készítményt szekrényben, b torok alatt, továbbá egyéb zártvagy fedett

helyen a helyiségben.
Ügyeljiink arra, hogy akészitmény szembe, nyálkahártyára ne kertiljcin, a permetet ne

léIegezzrik be. Ha szembe jut' bo vízzel' néhány percen keresátil oblítstik ki, majd
forduljunk orvoshoz.
Használatkor az akváriumot,terráriumot, állatketrecet, madárkaIitkát a helyiségb l ki kell
vinni. Nagyon mérgezo avízi szervezetekre, avízi kornyezetben hosszantart károsodást
okozhat.
Fi gyelem ! Prop án-bután hajt gázt tartalm az. A késziilék utánto lté s e ti 1o s !

12. Címkefelirat:
tartalmazza aZ |., 2., 3., 4., 5., 6., 7 ., 8.,9., 10., és a 1 1. pontokat

13. oEK szakvélemény száma: DD-EPID 13362-212015


