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DECYZJA

Na podstawie alt. 4 usI. 1 pkt 4 w zw. z art. 54 usI. l, usI. 2 i usI. 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia
2002 r. o produktach biob6jczych (t.j. Dz. U. z 20071'. Nr 39, poz. 252), wydaje si'e

pozwolenie nr 3226/07 na obrot produktem biobOjczym
Broditop Kostka

1. Nazwa produktu biobOjczego:

Broditop Kostka

2. Rodzaj i postaé uZytkowa produktu biobOjczego oraz jego przezllaczenie:

kal. III, gr 14, wg rozporzljdzellia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie

kategorii i grup produkt6w biob6jczych (Dz. U. Nr 16, poz. 150);

preparat w postaci kostki przezllaczony do zwa1czania myszy i szczur6w w tradycyjnych

miejscach ich wyst'epowania oraz do specjalistycznego zwa1czarua szczur6w w miejscach

takich jak obszary wilgotne, kanaiy sciekowe i cieki wodne, budynki lIzytecznosci pllblicznej

oraz komllnalne, magazyny towarowe, itp.

3. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., Conselve (Pd), Via Terza Strada 12,35026 Wiochy

4. Chemiczlla nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalajllca na ustaienie to:isamosci
substancji czynnej), jej zawartosé w produkcie biobOjczym oraz nazwa i adres
wytwol'cy:

brodifakum, CAS: 56073-\ O-O, WE: 259-980-5 [zaw. 0,005% wag.];
producent: Activa S.r.l., Viale Lombardia 22,20131 Milano, Wlochy

5. Nazwa i adres wytworcy produktll biobOjczego:
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., Conselve (Pd), Via Terza Strada 12,35026 Wlochy
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6. Rodzaj opakowania:

opakowanie foliowe (PE);
pudelko (karton/PE);
kontener (PE/PE);
torba (papier)

7. Okl'cs wazllosci produktu biob6jczego:

3 lata od daty produkcji

8. Zakres obrotu i stosowallia:

produkt jest przeznaczony do uzytku powszechnego

9. lune postanowienia decyzji:

integraln/l cz,<sé pozwolenia stanowi zal/lcznik w postaci:
treSci oznakowania opakowania.

Pozwolenie zachowuje wazllosé do dnia 14 maja 2010 r.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 llstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post~powania administracyjncgo (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), stronie SlllZY prawo do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra wlasciwego do spraw zdrowia, w terminie 14 dni od dnia
dor~czenia decyzji.
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