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ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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
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
καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία
brodifacoum.
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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 έγκριση του προϊόντος ACTIPASTA BROD, που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό
IT/2014/00179/AUT/5-02-2014 (R4BP3 Asset No: IT-0004783-000), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
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.Τη με αριθμ. πρωτ. 968/11362/27-01-2016 αίτηση για αμοιβαία αναγνώριση και τη με αρ.
πρωτ. 881/11337/30-1-2012 αίτηση γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για αμοιβαία αναγνώριση
της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0110 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: VARAT PASTE, ZAGOR PASTA, LESTO PASTA
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (fresh bait RB).
3. Εγγυημένη σύνθεση: brodifacoum 0.005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium
benzoate
χρώμα: μπλέ
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 99,2%
5. Παρασκευαστής της δ.ο ACTIVA S.r.l (Ιταλία)
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Industrialchimica S.r.l, Via Sorgaglia 40, 35020, Arre (PD),
Ιταλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Τσιτούρη
22, 15221 Χαλάνδρι
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: O κάτοχος της έγκρισης.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ACTIVA S.r.l (Ιταλία)
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8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 40,
35020, Arre (PD), Ιταλία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 40,
35020, Arre (PD), Ιταλία
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.
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.
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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
VARAT PASTE , ZAGOR PASTA,
LESTO PASTA
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1. Διοικητικές πληροφορίες
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Εμπορική ονομασία

Χώρα (κατά περίπτωση)

VARAT PASTE

Ελλάδα

ZAGOR PASTA
LESTO PASTA
1.2 Κάτοχος της άδειας
Όνομα και διεύθυνση του κατόχου
της έγκρισης

Όνομα

Industrialchimica S.r.l.

Διεύθυνση

Via Sorgaglia 40, 35020, Arre
(PD), Ιταλία

Αριθμός έγκρισης

ΤΠ14-0110

Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης έγκρισης

30/3/2016
31-08-2020.

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος
Όνομα παρασκευαστή

ACTIVA S.r.l (Ιταλία)

Διεύθυνση παρασκευαστή

Industrialchimica S.r.l., Via Sorgaglia 40, 35020,
Arre (PD), Ιταλία
Via Sorgaglia 40, 35020, Arre (PD), Ιταλία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

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
Δράση
κατά IUPAC

CAS
number
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Brodifacoum

Τρωκτικ
οκτόνο

56073-10-0

259-980-5

0.005

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

3. Εγκεκριμένες χρήσεις
Πίνακας 1. Χρήση #1 Μέσα και γύρω από τα κτίρια-Επαγγελματική χρήση
ΤΠ14
Τύπος προϊόντος
Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)
Πεδίο εφαρμογής

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής
Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Eτοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας, που
προορίζονται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού
(Mus musculus), του καφέ αρουραίου (Rattus norvergicus), και
του αρουραίου της στέγης, οικιακού αρουραίου (Rattus rattus).
Rattus norvergicus (καφέ αρουραίοι) – Νεαρά και Ακμαία
Rattus rattus (αρουραίος της στέγης, οικιακός αρουραίος) –
Νεαρά και Ακμαία
Mus musculus (Ποντικοί) – Νεαρά και Ακμαία
Εσωτερικοί και Εξωτερικοί χώροι
Επαγγελματική χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό και γύρω από
δημόσια και βιομηχανικά κτίρια (επίσης αποθήκες και αμπάρια
πλοίων), φάρμες, οικίες, κελάρια, γκαράζ, ντουλάπια και
κήπους.
Δολωματική εφαρμογή
Εφαρμόζεται σε ανθεκτικούς σε παραβιάσεις δολωματικούς
σταθμούς (επαναπληρώσιμοι).
Οικιακός ποντικός (Mus musculus): 2 δολώματα (40g
προϊόντος) ανά 100 τετραγωνικά μέτρα.
Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus) και Μαύρος αρουραίος
(Rattus rattus): 3-5 δολώματα (60 - 100 g προϊόντος) ανά 100
τετραγωνικά μέτρα.
Εφαρμογή στην προσβολή: Μέγιστο 6 εβδομάδων για ένα κύκλο
εφαρμογών.
Το δόλωμα θα πρέπει να τοποθετείται και να ασφαλίζεται με
κατάλληλο τρόπο στον δολωματικό σταθμό. Τα δολώματα
πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα
(συνιστάται ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται τα δολώματα
που έχουν καταναλωθεί. Ο αριθμός των σημείων δολώματος
που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από: την τοποθεσία της
αγωγής, το μέγεθος και τη σοβαρότητα της εισβολής, τον
χρήστη, και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη. Επαρκής
αριθμός
σημείων
δολωμάτων
τοποθετούνται
και
σταθεροποιούνται σε ξηρά σημεία και σε κατάλληλες θέσεις,
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ώστε να αποφευχθεί η πρόσβαση ζώων που δεν αποτελούν
στόχο. Τα δολώματα που καταναλώνονται πρέπει να
αντικαθίσταται σε τακτικά διαστήματα, ωσότου σταματήσει η
κατανάλωση. Εάν δεν παρατηρηθεί κατανάλωση δολωμάτων για
περισσότερες από τρεις ημέρες, θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ο
έλεγχος και τα κουτιά δολωμάτων απομακρύνονται από τα
σημεία.

Κατηγορία (ες)
χρηστών
Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο,
προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Κατά την
τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά
ή κατοικίδια ζώα. Μην εφαρμόζεται κοντά σε μη
προστατευμένα τρόφιμα. Τα δολώματα θα πρέπει να
ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν
προς τα έξω από τα τρωκτικά. Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο
δεδομένων ασφαλείας.
Επαγγελματική χρήση
Πλαστικό κουτί σε μεγέθη των 1-3-5-10-20-25 kg
Πλαστικό φακελάκι σε μεγέθη των 1-3-5-10-20-25 kg
Πλαστικός σάκος σε μεγέθη των 1-3-5-10-20-25 kg
Χάρτινο κουτί σε μεγέθη των 1-3-5-10-20-25 kg
Περιέχει δόλωμα σε μορφή πάστας 20 γρ. το καθένα

Πίνακας 2. Χρήση #2 Μέσα και γύρω από τα κτίρια-Ερασιτεχνική χρήση
Τύπος προϊόντος

ΤΠ14

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Eτοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας, που
προορίζονται για την καταπολέμηση του οικιακού ποντικού
(Mus musculus), του καφέ αρουραίου (Rattus norvergicus), και
του αρουραίου της στέγης, οικιακού αρουραίου (Rattus rattus).
Rattus norvergicus (καφέ αρουραίοι) – Νεαρά και Ακμαία
Rattus rattus (αρουραίος της στέγης, οικιακός αρουραίος) –
Νεαρά και Ακμαία
Mus musculus (Ποντικοί) – Νεαρά και Ακμαία
Εσωτερικοί και Εξωτερικοί χώροι

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)
Πεδίο εφαρμογής

Ερασιτεχνική χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπόγεια δημόσιων κτιρίων,
γκαράζ, ντουλάπια και κήπους.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής
Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή
Εφαρμόζεται σε ανθεκτικούς σε παραβιάσεις δολωματικούς
σταθμούς (επαναπληρώσιμοι).
Οικιακός ποντικός (Mus musculus): 2 δολώματα (40g
προϊόντος) ανά 100 τετραγωνικά μέτρα.
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Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus) και Μαύρος αρουραίος
(Rattus rattus): 3-5 δολώματα (60 - 100 g προϊόντος) ανά 100
τετραγωνικά μέτρα.
Εφαρμογή στην προσβολή: Μέγιστο 6 εβδομάδων για ένα κύκλο
εφαρμογών.
Το δόλωμα θα πρέπει να τοποθετείται και να ασφαλίζεται με
κατάλληλο τρόπο στον δολωματικό σταθμό. Τα δολώματα
πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα
(συνιστάται ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται τα δολώματα
που έχουν καταναλωθεί. Ο αριθμός των σημείων δολώματος
που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από: την τοποθεσία της
αγωγής, το μέγεθος και τη σοβαρότητα της εισβολής, τον
χρήστη, και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη. Επαρκής
αριθμός
σημείων
δολωμάτων
τοποθετούνται
και
σταθεροποιούνται σε ξηρά σημεία και σε κατάλληλες θέσεις,
ώστε να αποφευχθεί η πρόσβαση ζώων που δεν αποτελούν
στόχο. Τα δολώματα που καταναλώνονται πρέπει να
αντικαθίσταται σε τακτικά διαστήματα, ωσότου σταματήσει η
κατανάλωση. Εάν δεν παρατηρηθεί κατανάλωση δολωμάτων για
περισσότερες από τρεις ημέρες, θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ο
έλεγχος και τα κουτιά δολωμάτων απομακρύνονται από τα
σημεία.
Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός
δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση.
Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός
συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται
ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για
μία θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου). Κατά την
τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά
ή κατοικίδια ζώα. Μην εφαρμόζεται κοντά σε μη προσταυμένα
τρόφιμα.
Κατά τον χειρισμό δολώματος ή/και νεκρών τρωκτικών, φοράτε
ελαστικά γάντια. Οι ατομικές συσκευασίες για μη
επαγγελματική χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 500g. Οι μη
επαγγελματίες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο δολωματικούς
σταθμούς που φέρουν προστασία από παραβίαση. Τα δολώματα
θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε
κάθε συσκευασία, θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος
που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μία θέση δόλωσης
(ποντικιού ή αρουραίου).

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Μη Επαγγελματική (Ερασιτεχνική) χρήση

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Μη επαγγελματική χρήση
Πλαστικός σάκος σε μεγέθη των 40-60-80-100-160-200-260500 γρ.
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Πλαστικό φακελάκι σε μεγέθη των 40-60-80-100-160-200-260500 γρ.
Περιέχει δόλωμα σε μορφή πάστας 20 γρ. το καθένα

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

--

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

--

Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P501: Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα
αποκομιδής απορριμμάτων.
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Παρατήρηση

5. Οδηγίες για τη χρήση
5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 και Χρήση #2
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο δοχείο, προστατευμένο από τις καιρικές
συνθήκες. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Μην το εφαρμόζετε
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κοντά σε μη προστατευμένα τρόφιμα. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε
να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω.
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ : Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους,
οι χώροι στους οποίους έχει τοποθετηθεί το προϊόν πρέπει να σημαδεύονται κατά την περίοδο
χρήσης του προϊόντος και ένα προειδοποιητικό σημείωμα πρέπει να αναρτάται σε κάθε σημείο
τοποθέτησης παγίδων το οποίο να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο καθώς και τα μέτρα πρώτων βοηθειών τα
οποία πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν
ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να
ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων,
χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

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
Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της
συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς
σταθμούς και να μην μετακινούνται. Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση δεν πρέπει να
διατίθεται στο ευρύ κοινό. Κατά το χειρισμό δολώματος ή/και νεκρών τρωκτικών, φοράτε
ελαστικά γάντια. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να
τραβηχτούν προς τα έξω από τα τρωκτικά.
Τα σημεία δολώματος θα πρέπει να αφαιρούνται μετά από έναν τυπικό κύκλο εφαρμογών, 6
εβδομάδες μετά την αρχική τοποθέτηση. Σε περίπτωση μόλυνσης πλύνετε καλά τα χέρια σας με
σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση υποψίας κατάποσης, συμβουλευθείτε το κέντρο
δηλητηριάσεων. Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το δραστικό συστατικό του είναι ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ και
προκαλεί μείωση της ηπατικής σύνθεσης των Κ-εξαρτώμενων παραγόντων.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η σοβαρή δηλητηρίαση λόγω κατάποσης αναστέλλει τη βιταμίνη Κ,
προκαλώντας αιμορραγία του δέρματος και των βλεννογόνων.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας, προκαλέστε έμετο,
πραγματοποιήστε πλύση στομάχου ή χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Παρακολουθήστε τη δράση
της προθρομβίνης μετά την κατάποση, καθώς και τις επόμενες ημέρες. Αν είναι μειωμένη,
χορηγήστε βιταμίνη Κ. Ακολουθήστε το κατάλληλο ιατρικό πρωτόκολλο με την υποστήριξη του
Κέντρου Δηλητηριάσεων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
Μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και
ζωοτροφές. Φυλάξτε το στο αυθεντικό κλειστό δοχείο του, σε ασφαλές μέρος. Το προϊόν δεν
πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται. Το προϊόν που δεν έχει καταναλωθεί
πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
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Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να
απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερά και ξηρά μέρη, μακριά από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια ζώα. Προστατέψτε το από το άμεσο
ηλιακό φως. Επαρκής αερισμός και εξαερισμός των εργασιακών χώρων. Διάρκεια ζωής έως 2
έτη.

6. Άλλες πληροφορίες
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