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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
DIFETEC P-29F
BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP
BONIRAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP
BONITOP NEXT PASTA FLUO
BONITOP SENSITIVE PASTA FLUO
RATIDIF NEXT PASTA FLUO
RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO
STEGORAT NEXT PASTA FLUO-NP
STEGORAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

ZAPI S.p.A.

Διεύθυνση

via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
ΤΠ14-0128

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0017969-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

04/10/2017

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

14/03/2023

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων
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Όνομα του παρασκευαστή

ZAPI S.p.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

26 - Διφενακούμη (difenacoum)

Όνομα του παρασκευαστή

PM Tezza S.r..l.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Viale del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Ιταλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα
(%)

Διφενακούμη
(difenacoum)

3-(3-biphenyl-4-yl1,2,3,4- tetrahydro-1naphthyl)-4hydroxycoumarin

56073-07-5

259-978-4

0,0029

Ενεργός Ουσία

2.2. Είδος τυποποίησης
PA - Πάστα
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3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση ..

Δηλώσεις προφύλαξης

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Συμβουλευθείτε γιατρό.
Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμμένους τόπους απομάκρυνσης..
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Επισκεφθείτε γιατρό.
Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμμένους τόπους απομάκρυνσης..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Χρήση 1 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι) –
εσωτερικοί χώροι
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
στάδιο ανάπτυξης: Όλα
επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Όλα
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Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή -

Σκευάσματα δόλωσης:

- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην
παραβίαση

- Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Ποντικοί - μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2-5 μέτρα, Αρουραίοι μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5-10 μέτρα - Προϊόντα δόλωσης:
Ποντικοί
Υψηλή προσβολή – Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα
Χαμηλή προσβολή – Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Αρουραίοι
Υψηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Χαμηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με
χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 έως 15 κιλά
Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο
φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 50 γρ.,
για ποντικούς – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 100 γρ.,
για αρουραίους – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 50 γρ. σε
χάρτινο κουτί, για ποντικούς – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 100 γρ.
σε χάρτινο κουτί, για αρουραίους – 3 έως 15 κιλά
Τυπωμένο πλαστικό (HDPE) σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) των
600 γρ. σε χάρτινο κουτί με ετικέτα ή σε πλαστικό (PP) κάδο με ετικέτα – 3 έως 15 κιλά
Τυπωμένη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15
γρ.) – 3 έως 15 κιλά

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
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- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του
περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.
- Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και
πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με αυξημένη πιθανότητα εκ νέου προσβολής και όταν άλλες μέθοδοι
ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
- Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών
οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του
δολώματος με το νερό.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.4

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.5

4.2 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 2 - Χρήση 2 – Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι) –
εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
στάδιο ανάπτυξης: Όλα
επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
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Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Όλα

Εξωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εξωτερικοί χώροι - γύρω από κτίρια

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή -

Σκευάσματα δόλωσης:
- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην
παραβίαση
- Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Ποντικοί - μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2-5 μέτρα, Αρουραίοι μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5-10 μέτρα - Προϊόντα δόλωσης:
Ποντικοί
Υψηλή προσβολή – Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα
Χαμηλή προσβολή – Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Αρουραίοι
Υψηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Χαμηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με
χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 έως 15 κιλά
Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο
φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 50 γρ.,
για ποντικούς – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 100 γρ.,
για αρουραίους – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 50 γρ. σε
χάρτινο κουτί, για ποντικούς – 3 έως 15 κιλά
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, των 100 γρ.
σε χάρτινο κουτί, για αρουραίους – 3 έως 15 κιλά
Τυπωμένο πλαστικό (HDPE) σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) των 600 γρ.
σε χάρτινο κουτί με ετικέτα ή σε πλαστικό (PP) κάδο με ετικέτα – 3 έως 15 κιλά
Τυπωμένη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15
γρ.) – 3 έως 15 κιλά

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
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- Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετείστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν διατρέχουν
κίνδυνο πλημμύρας.
- Αντικαταστήστε τα δολώματα στα σημεία δόλωσης που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί.
- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μη στοχευόμενα είδη.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του
περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.
- Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και
πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με αυξημένη πιθανότητα εκ νέου προσβολής και όταν άλλες μέθοδοι
ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
- Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών
οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.
- Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικά
κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.4

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.5

4.3 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 3 - Χρήση 3 – Οικιακοί ποντικοί – ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
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Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
στάδιο ανάπτυξης: Όλα

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή -

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην
παραβίαση.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2-5 μέτρα - -

Προϊόντα δόλωσης:

Ποντικοί
- Υψηλή προσβολή - Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα
- Χαμηλή προσβολή - Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από
την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 50 γρ.
Πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση για τα
παιδιά (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 50 γρ.
Τυπωμένο χάρτινο κουτί με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
50 γρ.
Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
50 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα - Μέχρι 50 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα σε χάρτινο
κουτί - Μέχρι 50 γρ.
Τυπωμένη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15
γρ.) για ποντικούς - Μέχρι 50 γρ.
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4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία
ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών
σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.2

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.3

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.4

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.5

4.4 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 4 - Χρήση 4 - Αρουραίοι – ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)
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Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή -

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην
παραβίαση.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5-10 μέτρα - -

Προϊόντα δόλωσης:

Αρουραίοι
Υψηλή προσβολή - Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα
Χαμηλή προσβολή - Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από
την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 100 γρ.
Πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση για τα
παιδιά (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 100 γρ.
Τυπωμένο χάρτινο κουτί με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
100 γρ.
Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
100 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα - Μέχρι 100 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα σε χάρτινο
κουτί - Μέχρι 100 γρ.
Τυπωμένη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15
γρ.) για ποντικούς - Μέχρι 150 γρ.

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
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- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά
εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών
και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.2

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.3

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.4

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.5

4.5 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 5 - Χρήση 5 - Αρουραίοι – ευρύ κοινό – εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Όλα

Πεδίο χρήσης
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Εξωτερικοί Χώροι
Εξωτερικοί χώροι - γύρω από κτίρια

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή -

Σκευάσματα δόλωσης:
- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην
παραβίαση

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Μέχρι 100 γρ. δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5-10 μέτρα - -

Προϊόντα δόλωσης:
Αρουραίοι
Υψηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 5 μέτρα
Χαμηλή προσβολή – Μέχρι 100 γρ. δολώματος σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 10
μέτρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από
την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 100 γρ.
Πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση για τα
παιδιά (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι 100 γρ.
Τυπωμένο χάρτινο κουτί με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
100 γρ.
Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με σύστημα επανακλεισίματος και εσωτερική ατύπωτη
πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) - Μέχρι
100 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα - Μέχρι 100 γρ.
Πλαστικό (PET) σκαφάκι με ετικέτα με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα σε χάρτινο
κουτί - Μέχρι 100 γρ.
Τυπωμένη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15
γρ.) για ποντικούς - Μέχρι 150 γρ.

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
- Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.
- Αντικαταστήστε τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά
εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών
και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.

06/11/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

12

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.2

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.3

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στο τμήμα 5.4

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Ανατρέξτε στο τμήμα 5.5

5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
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Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι)
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται
στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να
εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της
προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο,
μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει
τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM),
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ.
διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή
να ανοίγονται (ανατρέξτε στο τμήμα 5.3. για τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα).
- 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.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με
αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών
εξειδικεύεται από τον Κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη
χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την επιθεώρηση στην
αρχή της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής
πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των
σημείων δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής με άλλο τύπο δολώματος.
- Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της
δραστηριότητας των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλες
αιτίες, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά είδη τρωκτικών και θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ενός μη-αντιπηκτικού
τρωκτικοκτόνου, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης εξετάστε τη χρήση παγίδων ως
εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Για το δόλωμα σε φακελάκια - Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Χρησιμοποιείστε μια σπάτουλα μετά την εφαρμογή (για καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος.

Ευρύ κοινό
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται
στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο,
μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει
τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα
τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που
έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το
νερό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη
χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπο δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
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Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι)
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. τους χρήστες της περιοχής εφαρμογής και
του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται
μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
-Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (εκτός της μόνιμης δόλωσης).
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση για σκοπούς διαχείρισης της
ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, λάβετε υπόψη τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο
ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.
- Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τις κατασκευές των καλυμμένων και προστατευμένων σημείων δόλωσης
μεταξύ των εφαρμογών.
- Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Ευρύ κοινό
- Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και
πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.
- Μη χρησιμοποιείτε τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για
την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν ο έλεγχος των τρωκτικών επιτυγχάνεται μέσα σε 35 ημέρες. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ.
ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει ευκρινώς να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της
εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από τον προμηθευτή
του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου τρωκτικών.
- Αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε τους
δολωματικούς σταθμούς.
- Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν,
μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και
αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Έκθεσης των οφθαλμών, ξεπλύνετε τα μάτια με οφθαλμικό υγρό ή νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά
- Κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις
τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή
την ετικέτα.
- Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777.
- Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε"; "περιέχει
τρωκτικοκτόνο"; "όνομα προϊόντος ή αριθμός άδειας"; "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο
δηλητηριάσεων".
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του
Επαγγελματίες χρήστες (εκπαιδευμένοι)
- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Ευρύ κοινό
- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
- Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια
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6. Άλλες πληροφορίες
- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι
αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία
όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική.
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