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Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και
συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155 /Α΄/7-9-2010) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Π.Δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
2009/84/EK, 2009/85/ ΕΚ 2009/86/EK, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/EK, 2009/89/ ΕΚ,
2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ,
2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ,
2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο
καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία
bromadiolone.
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5. Την έγκριση του προϊόντος RODEX OCTABLOK, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με
αριθμό UK-2012-0612/17-10-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας
98/8/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160 Α’).

6. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2015/1737/ΕΕ της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 (L252)
για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρωμαδιολόνης, της
χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.

7. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

8. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

10.Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”
στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».

11.Τις με αριθμ. πρωτ. 9490/107989/6-10-2015 και 6384/74987/3-7-2015 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρίας.

12.Το από  3/12/2015 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0106 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: RODEX OCTABLOK
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (ΒB).
3. Εγγυημένη σύνθεση: bromadiolone  0.005 % β/β

βοηθητικές ουσίες:  99,995%  β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium
benzoate
χρώμα: κόκκινο

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 98%

5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Pelgar International Limited (Hνωμένο Βασίλειο)

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Pelgar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton,
Hampshire, GU34 2QR, Hνωμένο Βασίλειο

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΟΥΛΑΣ-PROTECTION AE., Ζαφειροπούλου 9-11, 11145
ΑΘΗΝΑ

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΓΟΥΛΑΣ-PROTECTION AE.,
Ζαφειροπούλου 9-11,
11145 ΑΘΗΝΑ

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Pelgar International Limited, Unit 13, Newman Lane,
Alton,  Hampshire, GU34 2QR, Hνωμένο Βασίλειο
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8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Pelgar International Limited, Unit 13, Newman
Lane, Alton,  Hampshire, GU34 2QR,
Hνωμένο Βασίλειο

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) Pelgar International Limited, Unit 13,
Newman Lane, Alton,  Hampshire,

                GU34 2QR, Hνωμένο Βασίλειο

(β) Κ. ΖΑΡΑKOΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
AGGRESS, Άρμα Βοιωτίας 32200

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
Οι συσκευασίες μέχρι 500γρ θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών
φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά
από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από
καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η
φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-08-2020.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση
της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/
και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του
σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
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4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α’ 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2538/97 (ΦΕΚ Α’242).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
RODEX OCTABLOK
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1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση)

RODEX OKTABLOK Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα Pelgar International LimitedΌνομα και διεύθυνση του κατόχου
της έγκρισης

Διεύθυνση Newman Lane, Alton,
Hampshire,
GU34 2QR,
Hνωμένο Βασίλειο

Αριθμός έγκρισης ΤΠ14-0106
Ημερομηνία έκδοσης 3/12/2015
Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-08-2020.

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή PelGar International Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton United
Kindom

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton United
Kindom

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία Bromadiolone

Όνομα παρασκευαστή PelGar International Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton United
Kindom

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Prazska 54 28002 Kolin Czech Republic

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα Ονομασία
κατά IUPAC

Δράση CAS
number

EC
number

Περιεκτικότητα
(%)
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Bromadiolone Δραστική
ουσία

28772-56-7 249-205-9 0,005

2.2 Τύπος σκευάσματος : RB-Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Μέσα/Γύρω από τα κτήρια - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα
κτήρια.
Για χρήση κατά των ποντικών, προτείνονται  εμπορικά
διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (προδολωμένοι ή
επαναχρησιμοποιούμενοι) ή καθορισμένα προστατευμένα
σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων, προτείνονται
μόνο δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας που διατίθεται στο
εμπόριο (προδολωμένοι ή επαναχρησιμοποιούμενοι). Και για τις
δύο περιπτώσεις αρουραίων και ποντικών, το δόλωμα πρέπει να
παρέχεται σε μορφή κύβου και έκαστος  δολωματικός σταθμός
να περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα δολώματος για κάθε
σημείο δόλωσης  (για αρουραίο ή ποντικό). Το όλο πακέτο θα
πρέπει να περιέχει κατ 'ανώτατο όριο 1.5kg δολώματος. Οι
δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται με το
χέρι στη προσβεβλημένη με τρωκτικά περιοχή. Οι δολωματικοί
σταθμοί θα πρέπει να στερεωθούν στο έδαφος. Το προϊόν δεν
πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος)
Νεαρά και Ενήλικα

Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)
Νεαρά και Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα
κτήρια.
Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών
(σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε
προστατευμένα σημεία δόλωσης (μόνο για ποντικούς).
Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν
επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.
Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία
δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι
δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους. Τα
δολώματα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται τυχαία.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή
Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς (αρουραίοι ή
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ποντίκια), Καλυπτόμενα / προστατευμένα σημεία
δόλωσης(ποντίκια μόνο).

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου: Τα δολώματα
τοποθετούνται όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας
τρωκτικών, όπως φρέσκα περιττώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές
και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών.
Κατά την τοποθέτηση  των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η
έκθεση σε παιδιά,  πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο
(κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά).
Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις
πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα
έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το
νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν
σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο
δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια
περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει
φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του
δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην
αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο
αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε  μεγαλύτερο αριθμό
σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με
μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες
δολώματος  αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα
άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και
απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος,
τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή /
και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά
τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία
δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις
υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.

Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 40γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία
δόλωσης σε αποστάσεις 5 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις
υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 2 m.

Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά
3-6 μήνες .Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει
των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου
επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως
έως 6 εβδομάδες.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Μη επαγγελματίες (Ερασιτέχνες χρήστες)

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Α) Κύβοι των 5, 10, 15, 20, 28 ή 100 g συσκευασμένοι σε
κάδους από PP ή PE που περιέχουν δόλωμα των 100g, 15 g,
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200g, 250g, 300g, 500g, 1kg, 1.5kg

Β) Δολωματικός Σταθμός, HDPE ή PP, έως 800g
Περιγραφή:
1) 1 ή 2 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
2) 1 ή 2 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
3) 10, 11 ή 12 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
4) 8, 9 ή 10 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
5) 1 ή 2 x 100 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Κλειστοί δολωματικοί
σταθμοί (ασφαλείας, ανθεκτικοί στην παραβίαση)

Γ) Δίσκοι, Κύβοι των 15g ή 20 g συσκευασμένοι σε δίσκους με
σελοφάν πακεταρισμένοι σε χαρτοκιβώτια, έως 1,5kg

Δ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτια,
με διπλό τοίχωμα, με ή χωρίς σακούλα, πλαστική ή από
πολυαιθυλένιο, έως 1,5kg

Ε) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε φακελάκια, από
PE, χαρτί/ΡΕ, ΡΕ/αλουμίνιο ή χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, έως 1,5kg

ΣΤ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε σακουλάκια
από χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, ΡΡ, ΡΕΤ/ΡΕ ή πλαστικοποιημένο ΡΡ,
έως 1,5kg

Ζ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε Blister από ΡΡ,
έως 1,5kg

Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.

Πίνακας 2. Χρήση #2 Μέσα/Γύρω από τα κτήρια - Επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα
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Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα
κτήρια.
Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που
μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος (σταθμοί ασφαλείας),ή σε
προστατευμένα σημεία δόλωσης. Οι δολωματικοί σταθμοί θα
πρέπει να ασφαλίζονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα
απομάκρυνσης και η διασπορά του δολώματος από τα τρωκτικά.
Το προϊόν μπορεί επίσης να τοποθετείται σε καλυμμένα σημεία
δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από
οργανισμούς-μη στόχους. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να
τοποθετηθεί τυχαία.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος)
Νεαρά και Ενήλικα

Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)
Νεαρά και Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από τα
κτήρια.
Τα δολώματα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών
(σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε
προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Τα δολώματα σε τέτοιους δολωματικούς σταθμούς μπορούν
επίσης να ασφαλίζονται στη θέση τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η απομάκρυνση και η διασπορά από τα τρωκτικά.
Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε καλυμμένα σημεία
δόλωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην είναι
δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από οργανισμούς-μη στόχους.
Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή
Μέθοδος εφαρμογής: εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς
σταθμούς (αρουραίοι ή ποντίκια). Καλυπτόμενα /
προστατευμένα σημεία δόλωσης (ποντίκια μόνο).

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου:
Τοποθετήστε δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας
τρωκτικών, όπως φρέσκα περιττώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές
και λαγούμια, σε διαδρόμους και χώρους σίτισης τρωκτικών.
Κατά την τοποθέτηση  των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα ώστε να αποκλείεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η
έκθεση σε παιδιά,  πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο
(κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά).
Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις
πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα
έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το
νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν
σημάδια δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε ένα σημείο
δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το μετακινήσετε σε μια
περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας. Αν όλο το δόλωμα έχει
φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του
δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην
αυξάνετε την ποσότητα του δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο
αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε  μεγαλύτερο αριθμό
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σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με
μεγαλύτερη ποσότητα δολώματος. Μεγάλες ποσότητες
δολώματος  αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα
άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και
απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος,
τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή /
και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά
τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία
δόλωσης σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις
υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 5 m.

Για προσβολές ποντικών χρησιμοποιήστε μέχρι 40γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία
δόλωσης σε αποστάσεις 5 m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις
υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 2 m.

Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά
3-6 μήνες .Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει
των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου
επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως
έως 6 εβδομάδες.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Α) Κύβοι των 5, 10, 15, 20, 28 ή 100 g συσκευασμένοι σε
κάδους από PP ή PE που περιέχουν δόλωμα των 100g, 15 g,
200g, 250g, 300g, 500g, 1kg, 1.5kg, 2,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg,
10kg, 15kg ή 20kg

Β) Κύβοι των 5, 10, 15, 20, 28 ή 100 g συσκευασμένοι σε
χαρτοκιβώτιο, με ή χωρίς σάκο εσωτερικά, από ΡΡ ή ΡΕ που
περιέχουν δόλωμα των 10kg ή 20kg

Γ) Κύβοι  των 12g συσκευασμένοι σε κιβώτιο, από σκληρό
υλικό από πεπιεσμένες ίνες και στυρένιο. Βάρος συσκευασίας
12kg

Δ) Δολωματικός Σταθμός, HDPE ή PP, έως 800g
Περιγραφή:

1) 1 ή 2 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
2) 1 ή 2 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
3) 10, 11 ή 12 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
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πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
4) 8, 9 ή 10 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
5) 1 ή 2 x 100 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Κλειστοί δολωματικοί
σταθμοί (ασφαλείας, ανθεκτικοί στην παραβίαση)

Ε) Κύβοι 15g ή 20 g συσκευασμένοι σε δίσκους με σελοφάν
πακεταρισμένοι σε χαρτοκιβώτια, έως 2,16kg

ΣΤ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτια,
με διπλό τοίχωμα, με ή χωρίς σακούλα, πλαστική ή από
πολυαιθυλένιο, έως 3,1 kg

Ζ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε φακελάκια, από
PE, χαρτί/ΡΕ, ΡΕ/αλουμίνιο ή χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, έως 3,1 kg

Η) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε σακουλάκια
από χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, ΡΡ, ΡΕΤ/ΡΕ ή πλαστικοποιημένο ΡΡ,
έως 3,1 kg

Θ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε Blister από ΡΡ,
έως 3,1 kg

Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική
χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε
συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Πίνακας 3. Χρήση #3 Σε υπονόμους - Επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Για χρήση σε υπονόμους. επαγγελματιές χρήστες για αυτή τη
χρήση είναι σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο
τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο
δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους.  Το προϊόν δεν πρέπει
ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.
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Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος)
Νεαρά και Ενήλικα

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι
Για χρήση σε υπονόμους. Το δόλωμα τοποθετείτε με τέτοιο
τρόπο (στους υπονόμους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο
δόλωμα από οργανισμούς μη-στόχους. Η ευπάθεια (πρόσβαση
από οργανισμούς-μη στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που
χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί
τυχαία.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή
Εφαρμογή δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς ή σε
καλυμμένα / προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Το δόλωμα τοποθετείται ανά θέση σε υπάρχουσες κατασκευές
ώστε να εξασφαλίσετε ότι το δόλωμα δεν θα παρασυρθεί με το
νερό. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των δολωμάτων και
αντικατάσταση όσων έχουν καταναλωθεί ή καταστραφεί, μέχρι
να σταματήσει η κατανάλωση. Να γίνεται επανάληψη του
προγράμματος σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις νέας
προσβολής.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Για προσβολές αρουραίων χρησιμοποιήστε μέχρι 200γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Η συχνότητα εφαρμογής είναι συνήθως 2-4 φορές το έτος, ανά
3-6 μήνες .Τα προγράμματα δόλωσης επαναλαμβάνονται βάσει
των αναγκών, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, λόγω εκ νέου
επαναπροσβολής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνήθως
έως 6 εβδομάδες.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Επαγγελματίες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Α) Κύβοι των 5, 10, 15, 20, 28 ή 100 g συσκευασμένοι σε
κάδους από PP ή PE που περιέχουν δόλωμα των 100g, 15 g,
200g, 250g, 300g, 500g, 1kg, 1.5kg, 2,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg,
10kg, 15kg ή 20kg

Β) Κύβοι των 5, 10, 15, 20, 28 ή 100 g συσκευασμένοι σε
χαρτοκιβώτιο, με ή χωρίς σάκο εσωτερικά, από ΡΡ ή ΡΕ που
περιέχουν δόλωμα των 10kg ή 20kg

Γ) Κύβοι  των 12g συσκευασμένοι σε κιβώτιο, από σκληρό
υλικό από πεπιεσμένες ίνες και στυρένιο. Βάρος συσκευασίας
12kg

Δ) Δολωματικός Σταθμός, HDPE ή PP, έως 800g
Περιγραφή:

1) 1 ή 2 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
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2) 1 ή 2 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
ποντίκια,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια
του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
3) 10, 11 ή 12 x 15 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο
4) 8, 9 ή 10 x 20 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
5) 1 ή 2 x 100 g κύβοι συσκευάζονται σε ένα μιας ή
πολλαπλών χρήσεων δολωματικό σταθμό ασφαλείας για
αρουραίους,  HDPE ή PP, όλα συσκευασμένα σε
πολλαπλάσια του 1, 2, 3 ή 4 σε ένα εξωτερικό χ/κιβώτιο.
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Κλειστοί δολωματικοί
σταθμοί (ασφαλείας, ανθεκτικοί στην παραβίαση)

Ε) Κύβοι 15g ή 20 g συσκευασμένοι σε δίσκους με σελοφάν
πακεταρισμένοι σε χαρτοκιβώτια, έως 2,16kg

ΣΤ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτια,
με διπλό τοίχωμα, με ή χωρίς σακούλα, πλαστική ή από
πολυαιθυλένιο, έως 3,1 kg

Ζ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε φακελάκια, από
PE, χαρτί/ΡΕ, ΡΕ/αλουμίνιο ή χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, έως 3,1 kg

Η) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε σακουλάκια
από χαρτί/ΡΕ/αλουμίνιο, ΡΡ, ΡΕΤ/ΡΕ ή πλαστικοποιημένο ΡΡ,
έως 3,1 kg

Θ) Κύβοι 5, 10, 15, 20 ή 28 g συσκευασμένοι σε Blister από ΡΡ,
έως 3,1 kg

Όλες οι παραπάνω συσκευασίες είναι σφραγισμένες.
Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική
χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε
συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση--
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Κατηγορία κινδύνου --

Δήλωση
επικινδυνότητας

EU208 Περιέχει1,2-benzisothiazolin-3-one . Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Επισήμανση
---

Προειδοποιητική λέξη ---

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

---

Δηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά.
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα
ρούχα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.
P501 Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.

Παρατήρηση Για τις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική
χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε
συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων»

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε το δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα
περιττώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, διαδρόμους και χώρους σίτισης
τρωκτικών.

Τα σημεία δόλωσης επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλη την προσβεβλημένη περιοχή.

Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες
και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί
βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημάδια
δραστηριότητας αρουραίων κοντά σε κάποιο σημείο δόλωσης μετά από 7-10 ημέρες, να το
μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας.

Εμποδίστε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο
(κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα
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δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν. Οι κύβοι των δολωμάτων να
ασφαλίζονται με σύρμα ή να καρφώνονται στη θέση τους.

Αν όλο το δόλωμα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του
δολώματος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του
δολώματος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό
σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα
δολώματος.

Μεγάλες ποσότητες δολώματος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα
που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο
συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις
τοπικές απαιτήσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους,
οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να
υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να
αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό
τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν
χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της
συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με ασφαλή τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
να καταναλωθούν από άλλα ζώα ή παιδιά.

Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος (εκτός και αν πρόκειται για υπονόμους),
τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολώματα ελέγχονται ή / και
αναπληρώνονται. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ενός επαγγελματία απεντομωτή ή άλλου αρμόδιου
προσώπου, μην χρησιμοποιείται τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα σαν μόνιμα δολώματα. Μετά
το τέλος του προγράμματος απομακρύνεται και απορρίψτε τα δολώματα σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

Εμπεριέχεται πικραντικός παράγοντας (0,01% denatonium benzoate) σε όλες τις συνθέσεις.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση
«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων»

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
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Η βρομαδιολόνη (bromadiolone) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει
αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την
έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης
(INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος
προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης Κ1
(φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά).
Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές
εβδομάδες

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
Απορρίψτε τη συσκευασία, αχρησιμοποίητο προϊόν και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Διάρκεια ζωής έως και 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες
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