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τρέφονται συνήθως σε προφυλαγμένα μέρη, από 
τροφές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί.
Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και το δολωμάτων 
εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής. 
Για μικρές προσβολές μια δόλωση είναι συνήθως 
επαρκής.
Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να 
έρθουν σε επαφή με τα χέρια.
Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά 
και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να 
τρώγονται από τρωκτικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας να 
καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική, 
κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό 
μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.• 
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε μην πίνετε και • 
μην καπνίζετε.
Μην πιάνετε το δόλωμα με γυμνά χέρια. Φοράτε • 
γάντια.
Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου • 
είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά 
(αγροτικά ή μη).
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του • 
σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την 
εφαρμογή.

 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης».

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεστε 
αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε το σκεύασμα ή την ετικέτα. Στην 
περίπτωση αυτή, προκαλέστε εμετό με μηχανικό 
τρόπο μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με 
νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως 
με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη Κ1 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:
Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια • 
και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο 
δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν 
έχει φαγωθεί από τρωκτικά.
Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του • 
ποτάμια, αρδευτικούς ή υδροφόρους αγωγούς.

Να μην εφαρμόζεται κοντά σε υδροβιότοπους.• 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
α) Για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus 
musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, 
Rattus norvegicus) μέσα και γύρω από τα κτίρια 
(σπίτια, αποθηκευτικοί χώροι, κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις).
Δόση 25-50 γρ. ανά θέση δολώσεως.
Στην περίπτωση των καστανών ποντικών (Rattus 
norvegicus) ή όπου οι προσβολές είναι βαριές 
αυξήστε ανάλογα τα σημεία δολώσεως.
β) Στην ύπαιθρο για την καταπολέμηση των 
τρωκτικών:
β1) Σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας, μικρά 
χωράφια ή μικρή προσβολή.
β2) Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε 
περίπτωση έξαρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη 
έκταση όπως πχ αρουραιόπληκτες κατοικημένες 
περιοχές, όπου πρέπει να γίνεται με ευθύνη και 
επίβλεψη ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου).
Δόση 300-2500γρ./στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος 
της προσβολής.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
 Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος 
από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.
Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια 
από την παρουσία τρωκτικών. Συνήθως ένα μόνο 
γεύμα με RATAK 0.005 RB είναι ικανό να αποβεί 
θανατηφόρο σε μια περίπου εβδομάδα.
Τα δόλωμα τοποθετούνται στα σημεία από όπου 
ζουν, διέρχονται και τρέφονται τα τρωκτικά. 
Τα σημεία αυτά πρέπει να μην είναι προσιτά σε 
ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε κατοικίδια ή 
παραγωγικά ή αγρία ζώα.
Τα δολώματα για τους ποντικούς τοποθετούνται σε 
αποστάσεις 2-5 μέτρων επειδή οι ποντικοί τρέφονται 
ακανόνιστα και εξερευνούν καινούριες τροφές.
Η θέση δόλωσης πρέπει να αλλάζει περιοδικά.
Τα δολώματα για τους αρουραίους τοποθετούνται 
σε αποστάσεις 5-10 μέτρων, επειδή οι αρουραίοι 

0.005 RB
PASTA

Difenacoum (Ντιφενάκουμ) 0,005%
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (fresh bait), (RB)
Εγγυημένη Σύνθεση: difenacoum   0,005 % β/β
 Βοηθητικές ουσίες : 99,995 % β/β

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την 
καταπολέμηση των ποντικών(Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus 

rattus, R. Norvegicus).
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: COLKIM S.R.L., Ιταλία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 12 x 500 γραμ.


