
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÓÕÍÈÅÓÇ: 
Difenacoum: Difenacoum 0,0029% â/â
ÂïçèçôéêÝò ïõóßåò 99,9971% â/â

ÐÅÑÉÅ×ÅÉ ÔÏÍ ÐÉÊÑÁÍÔÉÊÏ 
ÁÐÏÔÑÅÐÔÉÊÏ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁ: 

denatonium benzoate
×ñþìá: áíïéêôü êüêêéíï

ÔÑÙÊÔÉÊÏÊÔÏÍÏ (BIOKTONO)
Áíôéðçêôéêü ôñùêôéêïêôüíï ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí

êáôáðïëÝìçóç ôùí ïéêéáêþí ðïíôéêþí (Mus musculus) êáé ôùí 
êáöÝ áñïõñáßùí (Rattus norvegicus) óå åóùôåñéêïýò 
÷þñïõò êáé åîùôåñéêïýò ÷þñïõò (ãýñù áðü êôßñéá).

ÖÕËÁÓÓÅÔÁÉ ÊËÅÉÄÙÌÅÍÏ ÊÁÉ ÌÁÊÑÉÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ
ÐÑÏÏÑÉÆÅÔÁÉ ÃÉÁ ÌÇ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ×ÑÇÓÔÅÓ (ÅÕÑÕ ÊÏÉÍÏ)

Áñéè. ¸ãêñ. Êõêëïö. (ÕÁÁ&Ô): ÔÐ14-0128 / 4-10-2017

ÊÜôï÷ïò ôçò Ýãêñéóçò - ÐáñáóêåõáóôÞò óêåõÜóìáôïò
ÅñãïóôÜóéï ðáñáóêåõÞò:

ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), ITALY

Êáèáñü ÂÜñïò (Net weight): 150 ÃÑÁÌ. (g)
(ðåñéÝ÷åé äïëþìáôá/öáêåëÜêéá ôùí 10 ãñáììáñßùí)

Το προϊόν (Τρωκτικοκτόνο-Βιοκτόνο) χρησιµοποιείται για την προστασία της δηµόσι-
ας υγείας, την προστασία αποθηκευµένων προϊόντων και τροφίµων και την προστα-
σία υλικών (πχ ιστορικά κτίρια, τεχνικά αντικείµενα). Προορίζεται για την καταπολέ-
µηση των οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus 
norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια) 
µέσω: α) καλυµµένης εφαρµογής, β) σε δολωµατικούς σταθµούς. Για χρήση κατά των 
ποντικών, επιτρέπονται οι εµπορικά διαθέσιµοι δολωµατικοί σταθµοί (έτοιµοι ή επα-
ναπληρώσιµοι) ή εφαρµογή σε καλυµµένα σηµεία δόλωσης. Για χρήση κατά των 
αρουραίων, επιτρέπονται οι εµπορικά διαθέσιµοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση,  δολω-
µατικοί σταθµοί (έτοιµοι ή επαναπληρώσιµοι). Για τους αρουραίους και τους ποντι-
κούς, το δόλωµα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασµένο, περιέχοντας την ποσότητα 
δολώµατος που απαιτείται για µια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). 
Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώµατος. Οι δο-
λωµατικοί σταθµοί / τα σηµεία δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προσβε-
βληµένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, οι δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να είναι 
στερεωµένοι στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ποντικοί: Για υψηλή προσβολή χρησιµοποι-
είστε µέχρι 50 γρ. δολώµατος σε δολωµατικούς σταθµούς ή καλυµµένα σηµεία δόλω-
σης κάθε 2 µέτρα. Για χαµηλή προσβολή χρησιµοποιείστε µέχρι 50 γρ. δολώµατος σε 
δολωµατικούς σταθµούς ή καλυµµένα σηµεία δόλωσης κάθε 5 µέτρα. Αρουραίοι: Για 
υψηλή προσβολή χρησιµοποιείστε µέχρι 100 γρ. δολώµατος σε δολωµατικούς σταθ-
µούς κάθε 5 µέτρα. Για χαµηλή προσβολή χρησιµοποιείστε µέχρι 100 γρ. δολώµατος 
σε δολωµατικούς σταθµούς κάθε 10 µέτρα.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωµα. Πλύνετε 
τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν από κάθε γεύµα και µετά την εφαρ-
µογή. Για χρήση µόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, 
παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα µη στόχους. Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από 
επαγγελµατία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιµοποιού-
νται ως µόνιµα δολώµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωµα 
θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ηµερών. Φυλάξτε το 
προϊόν κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωµα από 
παιδιά, πτηνά και µη στοχευόµενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και που-
λερικά). Κατά την τοποθέτηση των δολωµάτων θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από άλλα ζώα ή παιδιά. Όπου 
είναι δυνατόν, τα δολώµατα θα πρέπει να ασφαλίζονται µε τρόπο ώστε να µην µπο-
ρούν να αποµακρυνθούν. Αναζητήστε και αποµακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά 
διαστήµατα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε 
και/ή αναπληρώνετε τα δολώµατα. Ενδεχοµένως να απαιτείται καθηµερινός έλεγχος 
σε ορισµένες περιπτώσεις. Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύµφωνα µε τους το-
πικούς κανονισµούς. 

ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 •  Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

ÄéÜèåóç:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πώλησή του επιτρέπεται µόνο από 
φαρµακεία και από καταστήµατα εµπο-
ρίας γεωργικών φαρµάκων

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ-
ΑΣ ΤΟΥ: Αποµακρύνετε όλα τα δολώµα-
τα µετά την εφαρµογή και απορρίψτε τα 
σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονι-
σµούς. Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώ-
µατα εκτός δολωµατικών σταθµών θα 
πρέπει να αποµακρύνονται µε τη χρήση 
προστατευτικών γαντιών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ-
ΣΗΣ: Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική 
του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσε-
ρό, ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. 
Χρονική διάρκεια σταθερότητας µέχρι 2 
χρόνια.

Çìåñïìçíßá ÐáñáãùãÞò (Prod. Date): 
Áñéèìüò Ðáñôßäáò (Lot No.):

ÂëÝðå óöñáãßäá (see stamp)

 BONITOP Next Pasta Fluo
DIFENACOUM (∆ΙΦΕΝΑΚΟΥΜΗ) 0,0029%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ∆ΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)
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ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ∆ΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)

 BONITOP Next Pasta Fluo
DIFENACOUM (∆ΙΦΕΝΑΚΟΥΜΗ) 0,0029%

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ∆ΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες 
στα όργανα (στο αίµα) ύστερα από πα-
ρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 
Ρ101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, 
να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος. Ρ102: Μακριά από παιδιά. 
Ρ103: ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από 
τη χρήση. Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Ρ301+Ρ310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. P401: Αποθηκεύεται µακριά 
από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Ρ
405: Φυλάσσεται κλειδωµένο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Η ∆ι-
φενακούµη (Difenacoum) είναι ένα 
αντιπηκτικό που ενδεχοµένως µπορεί 
να προκαλέσει αιµορραγία, η έναρξη 
της αιµορραγίας µπορεί να καθυστερή-
σει για αρκετές ηµέρες µετά την 
έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιµορ-
ραγία, θα πρέπει να καταµετρηθεί ο 
χρόνος προθροµβίνης (INR) στην εµφά-
νιση του περιστατικού και σε 48-72 
ώρες µετά την έκθεση. Αν ο χρόνος 
προθροµβίνης (INR) είναι µεγαλύτερος 
από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταµίνης Κ
1 (φυτοµεναδιόνη) µέσω αργής ενδο-
φλέβιας έγχυσης (100µg/kg σωµατικού 
βάρους για παιδιά). Ενδεχοµένως να 
χρειαστεί θεραπεία µε βιταµίνη Κ1 
(από το στόµα ή ενδοφλεβίως) για αρ-
κετές εβδοµάδες.
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν νιώσε-
τε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συµ-
βουλή άµεσα (δείξτε την ετικέτα του 
προϊόντος εάν είναι εφικτό). Σε περί-
πτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε 
σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε και πλύ-
νετε τα µολυσµένα ρούχα. Σε περίπτω-
ση επαφής µε τα µάτια, αφαιρέστε τους 
φακούς επαφής εάν υπάρχουν και πλύ-
νετε τα µάτια αργά και µε άφθονο νερό 
για 15-20 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική 
συµβουλή άµεσα. Σε περίπτωση κατά-
ποσης αναζητήστε ιατρική συµβουλή 
άµεσα.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Βιταµίνη Κ1 (υπό ιατρική 
παρακολούθηση).
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777


