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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  

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 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».  

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 

Οδηγίες2009/84/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 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
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καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία 

brodifacoum. 

5. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2016/135/ΕΕ της 29ης Ιανουαρίου 2016 (L25) για 

την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης των ουσιών flocoumafen, brodifacoum 

και warfarin για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14. 

6. Την από 9-09-2015 έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος MURΙN PASTA D (όμοιο με 

MURIN FACOUM ESCA GRASSA) που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό 

ΙΤ/2015/00305/ΑUT (R4BP3 Asset No: IT-0008901-0000)  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 29 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και τροποποιήθηκε την 20/7/2016 με την 

αρ. ΙΤ/2016/00306/ΑUT (R4BP3 Asset No: IT-0012777-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 354/2013 (μείζονος σημασίας τροποποίηση ως 

προς την περιεκτικότητα σε δραστική ουσία).  

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 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».  

10.Τις υπ΄αριθ πρωτ. 12928/140264/14-12-2016 και 9935/108212/30-9-2016 αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 

 

 

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0123 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

1. Εμπορικό όνομα: VEBIRAT PASTA 

2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB). 

3. Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum  0,0025 % β/β 

                                        Βοηθητικές ουσίες:  99,9975%  β/β 

     Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium   

     benzoate 

                                         χρώμα: μπλέ 

                                         

 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  95%. 

 

 

5. Παρασκευαστής των δ.ο: ACTIVA S.r.l, Ιταλία. 

 

 

 

  6.  α. Κάτοχος της έγκρισης: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.- Via Desman 43 35010 

Borgoricco, Padova, Ιταλία   

 β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ., Ξενίας 1, 

11527 Αθήνα 
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 γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: GEMMA Import and Commercial 

Co. Λ. Θρακομακεδόνων 107, 

13679-Αχαρνές Αθήνα  

 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.p.A, Iταλία. 

 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.p.A, Iταλία.. 

 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.p.A, Iταλία. 

 
 

 

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 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 

 

                  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

                   

 

 

              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 

 

.                                             
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 

VEBIRAT PASTA 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 

 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

VEBIRAT PASTA  Ελλάδα 

 

1.2 Κάτοχος της άδειας 

 

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου 

της έγκρισης 
Όνομα Vebi Istituto Biochimico srl 

Διεύθυνση via Desman, 43, 35010 

Borgoricco (PD), Ιταλία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ14-0123 

Ημερομηνία έκδοσης 4/1/2017 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-08-2020 

 

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 

 

Όνομα παρασκευαστή Vebi Istituto Biochimico srl 

Διεύθυνση παρασκευαστή via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 

παρασκευής 

via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία 

 

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

 

Δραστική ουσία  Brodifacoum 

Όνομα παρασκευαστή ACTIVA S.r.l / Dr. Tezza S.r.l. 

Διεύθυνση παρασκευαστή Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 

παρασκευής 

Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR), 

Ιταλία 

 

 

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 Περιεκτικότητ

α (%) 

Brodifacoum  Δραστική 

Ουσία 

56073-

10-0 

259-980-5 0.0025 

      

 

2.2 Τύπος σκευάσματος 

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RΒ) 
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3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Επαγγελματική χρήση 

Τύπος προϊόντος ΤΠ14 

Όπου είναι σχετικό, 

ακριβής περιγραφή της 

εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας, που 

προορίζεται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού (Mus 

musculus), του καφέ αρουραίου (Rattus norvergicus), και του 

αρουραίου της στέγης, οικιακού αρουραίου (Rattus rattus). 

Στόχος 

(συμπεριλαμβανομένου 

και του σταδίου 

ανάπτυξης) 

Rattus norvergicus (καφέ αρουραίοι) – Νεαροί και Ακμαίοι 

Rattus rattus (αρουραίος της στέγης, οικιακός αρουραίος) – 

Νεαροί και Ακμαίοι 

Mus musculus (Ποντικοί) – Νεαροί και Ακμαίοι 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια 

Μέθοδος (οι) 

εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή 

 

Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών. Το δόλωμα 

τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι 

δολωματικοί σταθμοί και σημεία δόλωσης ελέγχονται ανά 7 

ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν 

καταναλωθεί.  

 

 

Δόση και συχνότητα 

εφαρμογής 

Οικιακός ποντικός (Mus musculus):  

Χρησιμοποιείστε κουτιά δόλωσης με 20 - 40 γρ. προϊόντος. Τα 

σημεία εφαρμογής θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 5 μέτρα. 

Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα σημεία δόλωσης θα 

πρέπει να απέχουν 2 μέτρα. Μετακινήστε τους δολωματικούς 

σταθμούς κάθε 2 ή 3 ημέρες όταν έχουν καθαριστεί και 

ξαναγεμίσει. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη 

διάρκεια 6 εβδομάδων. 

 

Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus) και Μαύρος αρουραίος 

(Rattus rattus):  

Χρησιμοποιείστε κουτιά δόλωσης με μέγιστο 200 γρ. προϊόντος. 

Τα σημεία εφαρμογής θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 10 

μέτρα. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα σημεία δόλωσης 

θα πρέπει να απέχουν 5 μέτρα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα 

πρέπει να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζουν κάθε 7 - 10 ημέρες. 

Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 

εβδομάδων.  

 

 

Κατηγορία (ες) 

χρηστών 

Επαγγελματική χρήση 

 

Μέγεθος και είδος 

συσκευασίας 

Πλαστικός σάκος: 0,1 – 25 κιλά 

Μεταλλικό δοχείο: 0,1 – 3 κιλά 

Χάρτινο κουτί: 0,1 – 25 κιλά 

ΑΔΑ: ΩΕΨΛ4653ΠΓ-ΝΜΗ



                                                                                                                                              

Σελίδα 8 από 11  

Πλαστικό δοχείο (HDPE): 0,1 – 3 κιλά 

Πλαστικός κουβάς (HDPE): 0,1 – 25 κιλά 

Δολώματα πάστας που περιέχουν 10 έως 15 γρ. ή 

Πλαστικό δοχείο που περιέχει 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100 γρ. 

προϊόντος σε πακέτα που περιέχουν συνολικά τα παραπάνω 

μεγέθη συσκευασίας  

 

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Ερασιτεχνική χρήση 

Τύπος προϊόντος ΤΠ14 

Όπου είναι σχετικό, 

ακριβής περιγραφή της 

εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας, που 

προορίζεται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού (Mus 

musculus), του καφέ αρουραίου (Rattus norvergicus), και του 

αρουραίου της στέγης, οικιακού αρουραίου (Rattus rattus). 

Στόχος 

(συμπεριλαμβανομένου 

και του σταδίου 

ανάπτυξης) 

Rattus norvergicus (καφέ αρουραίοι) – Νεαροί και Ακμαίοι 

Rattus rattus (αρουραίος της στέγης, οικιακός αρουραίος) – 

Νεαροί και Ακμαίοι 

Mus musculus (Ποντικοί) – Νεαροί και Ακμαίοι 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια 

Μέθοδος (οι) 

εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή 

 

Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών. Το δόλωμα 

τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι 

δολωματικοί σταθμοί και σημεία δόλωσης ελέγχονται ανά 7 

ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν 

καταναλωθεί.  

 

 

Δόση και συχνότητα 

εφαρμογής 

Οικιακός ποντικός (Mus musculus):  

Χρησιμοποιείστε κουτιά δόλωσης με 20 - 40 γρ. προϊόντος. Τα 

σημεία εφαρμογής θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 5 μέτρα. 

Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα σημεία δόλωσης θα 

πρέπει να απέχουν 2 μέτρα. Μετακινήστε τους δολωματικούς 

σταθμούς κάθε 2 ή 3 ημέρες όταν έχουν καθαριστεί και 

ξαναγεμίσει. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη 

διάρκεια 6 εβδομάδων. 

 

Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus) και Μαύρος αρουραίος 

(Rattus rattus):  

Χρησιμοποιείστε κουτιά δόλωσης με μέγιστο 200 γρ. προϊόντος. 

Τα σημεία εφαρμογής θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 10 

μέτρα. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα σημεία δόλωσης 

θα πρέπει να απέχουν 5 μέτρα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα 

πρέπει να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζουν κάθε 7 - 10 ημέρες. 

Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 

εβδομάδων.  
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Κατηγορία (ες) 

χρηστών 

Ερασιτεχνική χρήση 

 

Μέγεθος και είδος 

συσκευασίας 

Πλαστικός σάκος: 50 – 500 γρ. 

Μεταλλικό δοχείο: 50 – 500 γρ. 

Χάρτινο κουτί: 50 – 500 γρ. 

Πλαστικό κουτί δόλωσης: 50 – 500 γρ. 

Πλαστικός κουβάς (HDPE): 50 – 500 γρ. 

Δολώματα πάστας που περιέχουν 10 έως 15 γρ. ή 

Πλαστικό δοχείο που περιέχει 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100 γρ. 

προϊόντος σε πακέτα που περιέχουν συνολικά τα παραπάνω 

μεγέθη συσκευασίας. 

 

 

 

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 

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

Ταξινόμηση 

Κατηγορία κινδύνου -- 

Δήλωση 

επικινδυνότητας 

-- 

Επισήμανση 

 
Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

Δηλώσεις προφύλαξης P102: Μακριά από παιδιά. 

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν. 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως 

το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

Παρατήρηση -- 

 

 

5. Οδηγίες για τη χρήση 
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5.1 Οδηγίες χρήσης 

 

Χρήση #1 και 2 Επαγγελματική χρήση – Ερασιτεχνική χρήση 

 

Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση. Το 

δόλωμα τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι δολωματικοί σταθμοί 

και σημεία δόλωσης θα πρέπει να ελέγχονται ανά 7 ημέρες και να αναπληρώνονται τα 

δολώματα που έχουν καταναλωθεί.. 

Κατά τη διάρκεια της προσβολής από αρουραίους, μην μετακινείτε τα δολώματα για μερικές 

ημέρες μετά την τοποθέτηση τους. Αν μετά από 7 - 10 ημέρες δεν παρατηρηθεί 

δραστηριότητα τρωκτικών, τα δολώματα θα πρέπει να μεταφερθούν σε περιοχή που έχει 

παρατηρηθεί εντονότερη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια προσβολής από ποντίκια, για να 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να 

μεταφέρονται κάθε 2 - 3 ημέρες όταν ελέγχονται και/ ή αναπληρώνονται. Εάν όλα τα 

δολώματα καταναλωθούν γρήγορα σε μία συγκεκριμένη περιοχή, ο αριθμός των 

δολωματικών σημείων σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να αυξηθεί. Γενικά, είναι προτιμότερο 

να αυξάνονται τα σημεία δόλωσης αντί να αυξάνεται η ποσότητα του δολώματος σε κάθε 

σημείο δόλωσης. Η χρήση αυξημένης ποσότητας δόλωσης αυξάνει τον κίνδυνο να έρθουν σε 

επαφή με το δόλωμα ζώα μη-στόχοι.  

 

 

 

 

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 

πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Επαγγελματική χρήση 

Το προϊόν εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση. 

Το δόλωμα τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι δολωματικοί σταθμοί 

και σημεία ελέγχονται ανά 7 ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν καταναλωθεί. 

 

Ερασιτεχνική χρήση 

Τα ερασιτεχνικά δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενους 

δολωματικούς σταθμούς που φέρουν προστασία από παραβίαση και να παρέχονται ως 

εσωτερικές συσκευασίες ή μονάδες που περιέχουν, κατά το μέγιστο την ποσότητα δολώματος 

που απαιτείται για μια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικούς) σε συσκευασίες έως 

500 γρ. 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: η δραστική ουσία του προϊόντος είναι μία μακράς διάρκειας 

αντιπηκτική χημική ουσία και μειώνει την ηπατική σύνθεση των παραγόντων που εξαρτώνται 

από τη Βιταμίνη Κ. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η σοβαρή δηλητηρίαση λόγω κατάποσης προκαλεί αναστολή της Βιταμίνης 

Κ, προκαλώντας αιμορραγίες του δέρματος και των βλεννογόνων. Τα συμπτώματα που 

εμφανίζονται σε άλλα συστήματα είναι κυρίως αιμορραγικά. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων, προκαλέστε έμετο, εκτελέστε 

πλύση στομάχου και παρακολουθήστε τη δραστηριότητα προθρομβίνης. Εάν είναι μειωμένη θα 

πρέπει να χορηγηθεί Βιταμίνη Κ1. Ακολουθήστε το κατάλληλο ιατρικό πρωτόκολλο 
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Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση). 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:  210 77 93 777. 
 

 

 

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

 

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες.  

Μακριά από παιδιά. Μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές.  

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.  

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, αν είναι 

δυνατόν).  

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χειρίζεστε το προϊόν.  

Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται σε δολωματικούς σταθμούς που φέρουν προστασία 

από παραβίαση για να μειωθεί ο κίνδυνος κατανάλωσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων 

και ζώων μη στόχων.  

Τα κουτιά δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές μη προσβάσιμες για παιδιά, 

κατοικίδια και ζώα μη στόχους. Τα κουτιά δόλωσης θα πρέπει να φέρουν την επιγραφή "Μην 

αγγίζετε" και προειδοποίηση για το περιεχόμενο τους. Σε δημόσιους χώρους (όπως 

επαγγελματικούς, σχολεία, νοσοκομεία κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι γίνεται 

εφαρμογή τρωκτικοκτόνου. Θα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο 

κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ 

δίπλα στα δολώματα θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση 

δηλητηρίασης.  

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια κατά την χρήση των δολωμάτων.  

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται ως μέσο εντοπισμού  των τρωκτικών.  

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των 

εφαρμογών για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατάποσης και δηλητηρίασης παιδιών, 

κατοικίδιων και άλλων ζώων μη στόχων.  

Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πλύνετε τα χέρια και το 

πρόσωπο μετά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος, και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.  

Μην το χρησιμοποιείτε στη γεωργία. 

 

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 

 

Διατηρείστε το ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από αναρμόδια άτομα, 

μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια. Προστατέψτε το από το απευθείας ηλιακό φως. 

Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Παραμένει σταθερό για 2 

χρόνια.. 

 

 

 

6. Άλλες πληροφορίες 
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