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 ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος BIOLEN MINI
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ΠΡΟΣ: DETIA Freyberg GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
Laudenbach, 69514 Γερμανία

(διά της AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
 Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου 158Α

    ΤΚ 16341, Ηλιούπολη
    Αθήνα)

(Με απόδειξη)

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 BRODIFACUM SOLID BAIT, που έλαβε στην Γερμανία με
αριθμό DE-2014-A-14-00002/22-04-2014 (R4BP3 Asset No: DE-0007024-0000), 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.Την υπ΄αριθ πρωτ. 9156/103482/24-9-2015 αίτηση καθώς και τα με αρ. πρωτ. 639/6981/19-
01-2016, συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0111 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: BIOLEN MINI BLOCK , BIOLEN WAX BAR
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (ΒB).
3. Εγγυημένη σύνθεση: brodifacoum  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: 95%

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

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: DETIA Freyberg, GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11,
Laudenbach, 69514 Γερμανία

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου
158Α, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: O κάτοχος της έγκρισης.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: DETIA Freyberg, GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str.
11, Laudenbach, 69514 Γερμανία
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8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: DETIA Freyberg, GmbH, Dr.-Werner-
Freyberg-Str. 11, Laudenbach, 69514
Γερμανία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) DETIA Freyberg, GmbH, Dr.-Werner-
Freyberg-Str. 11, Laudenbach, 69514
Γερμανία

(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
BIOLEN MINI BLOCK , BIOLEN WAX BAR
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1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση)

BIOLEN MINI BLOCK
BIOLEN WAX BAR

Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα Detia Freyberg GmbHΌνομα και διεύθυνση του κατόχου
της έγκρισης

Διεύθυνση Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11,
69514, Germany

Αριθμός έγκρισης ΤΠ14-0111
Ημερομηνία έκδοσης 30/3/2016
Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-08-2020.

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή Detia Freyberg GmbH

Διεύθυνση παρασκευαστή Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514, Germany
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514, Germany

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

Δραστική ουσία Brodifacoum

Όνομα παρασκευαστή PelGar International Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR, UK
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR, UK

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
(%)

Brodifacoum Τρωκτικ
οκτόνο

56073-10-0 259-980-5 0.005
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2.2 Τύπος σκευάσματος : BB-Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Μέσα και γύρω από τα κτίρια-Επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Τύπος προϊόντων 14 (τρωκτικοκτόνα): Για τη καταπολέμηση
του οικιακού ποντικού (Mus musculus), ανήλικου και ενήλικου.
Έχει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Είναι δηλητήριο
με αντιπηκτική δράση που προσλαμβάνεται ως τροφή. Να
τοποθετείται μέσα και γύρω από τα κτίρια, μέσα σε σταθμούς
δόλωσης ή καλυμμένο για λόγους υγιεινής, προστασίας των
τροφίμων και των υλικών.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Mus Musculus (Ακμαία και Νεαρά)

Πεδίο εφαρμογής Μέσα και γύρω από κτίρια.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Σε δολωματικούς σταθμούς. Ετοιμόχρηστο δόλωμα  μέσα σε
σταθμούς δόλωσης.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

20 - 50 g δολωματικό σταθμό

Τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά,
αρχικά, κάθε 2-3 ημέρες και αργότερα κάθε 5 ημέρες ή
τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Αν μετά από μια περίοδο
εφαρμογών περίπου ενός μήνα, τα δολώματα καταναλώνονται
χωρίς μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να
προσδιοριστεί η αιτία.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Επαγγελματίες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

1. κύβος 10g / 20g σε πλαστικά σακίδια μέσα σε κουτιά:
240g και 250g

2. κύβος 10g / 20g / 25g σε χάρτινες σακούλες με
πλαστική επένδυση μέσα σε κουτιά: 400g

3. κύβος 10g / 20g / 25g σε κάδους: 500g έως 10kg
4. κύβος 10g / 20g / 25g σε πλαστικά κουτιά: 500g
5. κύβος 10g / 20g σε πλαστικά κουτιά μέσα σε

χαρτόκουτα: 10g και 20g
6. κύβος 10g / 20g / 25g σε χαρτοκιβώτιο: 10kg και 12,5kg
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Πίνακας 2. Χρήση #2 Μέσα και γύρω από τα κτίρια-Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Τύπος προϊόντων 14 (τρωκτικοκτόνα): Για τη καταπολέμηση
του οικιακού ποντικού (Mus musculus), ανήλικου και ενήλικου.
Έχει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Είναι δηλητήριο
με αντιπηκτική δράση που προσλαμβάνεται ως τροφή. Να
τοποθετείται μέσα και γύρω από τα κτίρια, μέσα σε σταθμούς
δόλωσης ή καλυμμένο για λόγους υγιεινής, προστασίας των
τροφίμων και των υλικών.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Mus Musculus (Ακμαία και Νεαρά)

Πεδίο εφαρμογής Μέσα και γύρω από κτίρια.

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Σε δολωματικούς σταθμούς. Ετοιμόχρηστο δόλωμα μέσα σε
σταθμούς δόλωσης.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

20 - 50 g δολωματικό σταθμό

Τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά,
αρχικά, κάθε 2-3 ημέρες και αργότερα κάθε 5 ημέρες ή
τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Αν μετά από μια περίοδο
εφαρμογών περίπου ενός μήνα, τα δολώματα καταναλώνονται
χωρίς μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να
προσδιοριστεί η αιτία. Σε αυτή τη περίπτωση συστήνεται η
συμβουλή ειδικού συνεργείου απεντομώσεων-μυοκτονιών.

Κατηγορία (ες)
χρηστών

Ερασιτέχνες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

1. κύβος 10g / 20g σε πλαστικά σακίδια μέσα σε κουτιά:
240g και 250g

2. κύβος 10g / 20g / 25g σε χάρτινες σακούλες με
πλαστική επένδυση μέσα σε κουτιά: 400g

3. κύβος 10g / 20g / 25g σε κάδους: 500g  έως 1kg
4. κύβος 10g / 20g / 25g σε πλαστικά κουτιά: 500g
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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.

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Παρατήρηση

5. Οδηγίες για τη χρήση

Χρήση #1 και Χρήση #2

Δόση: Οικιακός ποντικός: Δόση εφαρμογής 20-50γρ / δολωματικό σταθμό κάθε 2-3 μέτρα.

Συνιστώνται οι ακόλουθες εφαρμογές:

Οικιακός ποντικός: σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μέσα και γύρω από κτίρια). Τα
δολώματα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που συχνάζουν τα ποντίκια και κοντά στις
φωλιές τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από παιδιά ή
οργανισμούς μη στόχους. Αυτό προϋποθέτει την τοποθέτηση δολωμάτων εντός δολωματικών
σταθμών. Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι αδύνατον να
μετακινηθούν από τα τρωκτικά. Η τοποθέτηση δολωμάτων εκτός σταθμών δόλωσης θα πρέπει
να επιτρέπεται μόνο σε κλειστά κανάλια καλωδίων ή σωληνώσεις,  πίνακες ηλεκτρικών
σταθμών, ντουλάπες υψηλής τάσης, κοιλότητες σε τοίχους, πάνελ, και λοιπές οικοδομές
περιοχές απρόσιτες σε παιδιά και οργανισμούς μη στόχους. Κατά τον έλεγχο των δολωμάτων
αλλά και την εφαρμογή αναδολόσεωνκ θα πρέπει να αναζητούνται και να απομακρύνονται τα
νεκρά τρωκτικά από την προηγούμενη εφαρμογή. Αφού ολοκληρωθεί η μυοκτονία να ι τα
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υπολείμματα δολωμάτων θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

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.

Ερασιτεχνική χρήση:

Τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά, αρχικά, κάθε 2-3 ημέρες και
αργότερα κάθε 5 ημέρες ή τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Αν μετά από μια περίοδο εφαρμογών,
περίπου ενός μηνός, τα δολώματα καταναλώνονται χωρίς μείωση της δραστηριότητας των
τρωκτικών πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία. Σε αυτή τη περίπτωση συστήνεται η συμβούλη
ειδικού συνεργείου απεντόμωσης-μυοκτονιών.

Επαγγελματική χρήση:

Τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά αρχικά, κάθε 2-3 ημέρες και
αργότερα κάθε 5 ημέρες ή τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Αν μετά από μια περίοδο εφαρμογών,
περίπου ενός μηνός, τα δολώματα καταναλώνονται χωρίς μείωση της δραστηριότητας των
τρωκτικών πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία.

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

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ασφαλή και κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείστε
το μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μη τρώτε,
πίνετε, και καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην το τοποθετείται οπουδήποτε. Προστατέψτε
τις θέσεις δόλωσης από οργανισμούς μη στόχους και το νερό. Μην τοποθετείτε το προϊόν χύδην
στο ύπαιθρο. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής σας και ξεπλύνετε τα αργά
και προσεκτικά με νερό για 15-20 λεπτά.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
Μην προκαλέσετε εμετό πριν το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός δώσει εντολή. Μη
χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Αποφύγετε κάθε
περιττή επαφή με το προϊόν. Λάθος χρήση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Τα τρωκτικά
μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες (π.χ. λεπτοσπείρωση). Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά
γάντια, όταν χειρίζεστε το προϊόν και κατά την απόρριψη των νεκρών τρωκτικών.
Μετά από κάθε εφαρμογή μυοκτονίας, πλύνετε τα χέρια αμέσως, αλλάξτε τα μολυσμένα ρούχα
και πλύνετέ τα πριν φορεθούν ξανά.
Μην εισπνέετε τη σκόνη. Πλύνετε τους σταθμούς δόλωσης με νερό και απορρυπαντικό ή
σκουπίστε τους με ένα υγρό πανί. Η δραστική ουσία σε δόλωμα σιτηρών είναι επικίνδυνη για
την άγρια πανίδα.
Μην επιτρέπετε να εισέλθουν σε επιφανειακά ύδατα το προϊόν, τα υπολείμματα του  οι κενοί
περιέκτες και συσκευασίες του.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1. Η θεραπεία θα πρέπει να επιβλέπεται από ιατρό.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς
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

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ασφαλή και κλειδωμένο χώρο, μακριά από παιδιά .
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 24 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες
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