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W związku z decyzją Ministra Zdrowia, dotycząpąpozwolenia na obrót
produktem biobójczyrn
o

nazwie:

BIFECT MICRO

nazwa substancji czynnej orxr,l;azłvu i adres jej producenta:
Ester 2-metylo[1,

]

'-bifenylol-3-ylometylowl. kwasu (1R,3R)-3-[(1Ziil2-chloro-3,3,3-

trifluoro-1-propenylo]-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylowego/Bifentryna,/Biphenat,

CAS: 82657-04-3, WE: Środek ochrony roślin [zaw. 3 g/100g];
Producęnt:

FMC Chenrical sprl, Boulevard

de laPlaine 9,

B-l050 Brussels, Belgia

podmiot odpowiedzialny:
,,Unichem Polska" Sp. z o.o., ul, Paderewskiego 6, 05-520 Konstancin- Jezioma

Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia__ Publicznego przesyła
przeclmiotowe pozł'olenie nr 3604/08
oznakowani a opakowania.

Do wiadomości:
l ' Urąd Rejestracji Produktów l.eczniczych,
Wyrobórv Medvcznych i Produktów Biobójozych
ul Ząbkorvsra 4 l. 03-7]ó Warszawa
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,Unichem Polska" Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego ó
05-520 Konstancin- Jeziorna

DECYZIA
Napodstawieań.4ust. lpkt4wz\\'.zart.54ust. 1'rrst2iust.5ustawyzdnia13wrześniaZ}lŻr.
o produktach biobójczych (tj. Dz. U. zŻ007r. Nr 39, poz' 252)' wydaje się
pozwolenie nr 3604i08 na obrót produktem biobójczym
BIXTECT I\{ICRO

lsrrEcr
I

MrcRC)
użytkowa produktu biobójczego orrz jego ptzeznaczenie:

1

2. Rodzaj i postać

I

kat. III, gr. l 8 rvg razporządzenia

I

I
I

I

Ministra Zdrowia z dnia l''l stycznia 2003r. w sprawic kategorii

i grup produktów biobójczych (Dz.Lj' Nr 16. poz. 150);

płyn' zwalczanie rÓŻnego rodzaju orł,adów biegających

|ruau.ny oraz foztocza,w budvnkach: mieszkalny'ch
I

l(fabrfki),

w

pomieszcz.eniach publicznych.

w

i

latających takich lak: muchY,

(domy, bloki, garaże), rv przern-v_słowych

lokalach handlowl,ch (butiki, sklepy

Iwielkopowierzchniowe). w środkach transpońu, w pojemnikach do przechtlwyrvarria r-'dpadÓw'

w

pomieszczeniach przez'naczonych

z

wyjątkiem budynków słrrżących do przechorływania produktów prodrrkcji rolniczej,

w

do hodowii zwierząt, rv bud}łrkach magazynowych

przydonowych spiŻanliac}t (tylko

z

ż'yw'nością!\r opakorł'aniach)' na tarasach

i rv sąsiedawie bud.vnkórr''
3.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

,,Unichem Polska" Sp. z o.o., ul. Itaderewskiego 6, 05-520 Konstancin- Jezioma
4. Chemiczna nazwa

substancji cry-nnej (ub inna pozwdającs na ustalenie tożsamości

substaucji czynnej)' jej zawańośćw produkcie biobójczym ora'jz na,Zwa i adres wytwórcy;
Ester 2-metylo[l .l '-bifenylol-3--vlometylowy kwasu (1R,3R)-3-[(l Z\2-chloro-3,3,3-trifluoro- 1-

propenylol-2.2-dimetylo-cyklopropanokarboksylowego/Bifentryna/Biphenat.

CAS:82657-04-3,

WE: Środek ochrony roślin[zaw' 3 g/100g]:
lProducent: FMC Chemical sprl. Boulevard de la Plaine 9, B-1050 Brussels, Belgia
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5. Nazwa

i adres wytwórcy produktu biobójczego:

KWIZDA-FRANCE SAS. 30 avenue de l'Amiral Lemonnięr.

78 I 60

Marly-le-Roi, Francja

ó. Rodzaj opakowania:

butelka (COEX - PA, HDPE);
puszka (HDPE)
7.

okres ważnościproduktu biobójczego:

3 lata od daty prodr"ikcji
8.

Zakres obrotu i stosowania:

produkt nie jest przęZlaczony do powszechnego uż1'tku
9. Inne
Inte

postanowienia deryzji:

gralną c zęśc

po

zwo leni a stanowi załącznik lr'

p o

staci

:

treścioznakowania opakowania

Pozwolenie zachowuje ważnośćdo dnia 14 maja 2010r.

Pouczenie:

od niniejszei decyzji, na podstawie art 127 $ 3 w zw. z art. l29 ti 2 ustawy z dnja 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz U. zŻ000 t. Nr 98, poz I07l ze zm.)' sffonie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy do mjnistra właściwegodo sptaw zdrowią rv terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzj
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Adłłn Frpneaak

otrzvmują:
stlona działającs przez pelnomocnika Annę Marczak,
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