
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Η χοληκαλσιφερόλη προκαλεί υπερασβεστιαιμία σε τοξικές δόσεις. Αντιμετωπίστε ανάλογα 
με τα συμπτώματα. Η χρήση θα περιλαμβάνει δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, 
υψηλή πρόσληψη αλατιού και υγρών και αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Η παρακολούθηση 
των επιπέδων ασβεστίου στον ορό μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία. Η κορτιζόνη έχει 
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πρώτες βοήθειες
Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας το δοχείο συσκευασίας ή την ετικέτα του 
προϊόντος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΠΣΝΟΗΣ: Λάβετε ιατρική συμβουλή / φροντίδα, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Λάβετε ιατρική συμβουλή / φροντίδα, εάν αισθάνεστε 
αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Λάβετε άμεση ιατρική συμβουλή / φροντίδα. 
Επικοινωνήστε με κτηνίατρο, σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να φέρουν ετικέτα με την ακόλουθη πληροφορία: «μην μετακινείτε 
ούτε ανοίγετε», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης χρήσης», 
«δραστική ουσία( - ες)» και «σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων 210 
7793777»

Selontra®

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Αριθ. Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερ. Παραγωγής: ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερ. Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας
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• ΧΡΗΣΗ 1: Από επαγγελματίες χρήστες κατά των οικιακών ποντικών και των αρουραίων σε 
εσωτερικούς χώρους:

ΣΤΟΧΟΣ: 
Ποντικοί:
Mus musculus - Οικιακός Ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι ανθεκτικές σε 
αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
Αρουραίοι:
Rattus rattus - Αρουραίος της στέγης.
Rattus norvegicus - Καφέ Αρουραίος συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι ανθεκτικές σε 
αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσωτερικοί χώροι.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Δολωματική εφαρμογή.
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Για ποντικούς: 20 -40 g (1 ή 2 μονάδες) δολώματος κάθε 1-2 μέτρα.
Για αρουραίους: 100 -140 g (5 -7 μονάδες) δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. 
Η παραπάνω δοσολογία χρησιμοποιείται και για μόνιμα εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, 
οι μόνιμοι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο στα περάσματα των 
τρωκτικών ή σε σημεία που προτιμούν τα τρωκτικά να κατασκευάζουν τις φωλιές τους.
Ο αριθμός των σημείων δόλωσης εξαρτάται από την πληθυσμιακή πίεση των οργανισμών 
στόχων στην τοποθεσία όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

• ΧΡΗΣΗ 2: Από επαγγελματίες χρήστες κατά των οικιακών ποντικών και των αρουραίων σε 
εξωτερικούς χώρους, περιμετρικά των κτιρίων:

ΣΤΟΧΟΣ: 
Ποντικοί:
Mus musculus - Οικιακός Ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι ανθεκτικές σε 
αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
Αρουραίοι:
Rattus rattus - Αρουραίος της στέγης.
Rattus norvegicus - Καφέ Αρουραίος συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι ανθεκτικές σε 
αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Δολωματική εφαρμογή
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Για ποντικούς: 20 -40 g (1 ή 2 μονάδες) δολώματος κάθε 1-2 μέτρα.
Για αρουραίους: 100 -140 g (5 -7 μονάδες) δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. 
Η παραπάνω δοσολογία χρησιμοποιείται και για μόνιμα εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, 
οι μόνιμοι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο στα περάσματα των 
τρωκτικών ή σε σημεία που προτιμούν τα τρωκτικά να κατασκευάζουν τις φωλιές τους.
Ο αριθμός των σημείων δόλωσης εξαρτάται από την πληθυσμιακή πίεση των οργανισμών 
στόχων στην τοποθεσία όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

Οδηγίες χρήσης για τις χρήσεις 1 και 2:
Το δόλωμα ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες προκειμένου να επιτευχθεί 
ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της 
προσβολής την 1η ημέρα της εφαρμογής. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1 - 2 ημέρες μετά την 
πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί. Εάν το δόλωμα 
σε έναν σταθμό έχει καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα 
δολώματος στον συγκεκριμένο δολωματικό σταθμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο 
έλεγχο στον συντομότερο χρόνο.
Επιθεωρήστε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία), ώστε να ελέγχεται εάν το 
δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς επίσης και 
για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες 
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μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση του από τα τρωκτικά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 
ανεπαρκής ποσότητα δολώματος, οποιαδήποτε στιγμή της εφαρμογής, αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο της προσβολής.
Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
Μόνιμα δολώματα: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επίσκεψη της περιοχής εφαρμογής το 
αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού 
πληθυσμού.
Χρήση 2 - εξωτερικοί χώροι: 
Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετείτε τους δολωματικούς 
σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαταστήστε σε 
οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει 
επιμολυνθεί με ρύπους.

Μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τις χρήσεις 1 και 2:
Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη χρήση ενημερώστε τυχόν παριστάμενους (π.χ. άτομα που 
διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και στα περίχωρά της) σχετικά 
με την εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής 
πρακτικής, εάν υπάρχει].
Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε 
όσο είναι δυνατόν πιθανές πηγές τροφής και νερού) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των 
δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα 
νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστων πρακτικών.
Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα 
επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.
Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα 
πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου 
νέας εισβολής.
Χρήση 2 - εξωτερικοί χώροι:
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.

Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών 
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις 
χρήσεις 1 και 2: 
Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, 
βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Οδηγίες χρήσης:
Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, 
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο 
πώλησης. 
• Μην αφαιρείτε ή ανοίγετε τη μεμβράνη που περιέχει το δόλωμα. 
• Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη 

περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς 
τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής. 

• Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη πυκνότητα δολωματικού σταθμού και τον μέγιστο αριθμό 
μονάδων δολώματος, όπου έχουν εμφανιστεί αρουραίοι ή ποντίκια. Να είστε προσεκτικοί 
ως προς τον ανεπαρκή δολωματισμό - ακολουθήστε τις συστάσεις της ετικέτας για την 
ποσότητα του δολώματος ανά σημείο δολώματος και τη συχνότητα των δολωματικών 
σταθμών. 

• Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη πυκνότητα δολωματικών σταθμών σε ελαφριές προσβολές 
από τρωκτικά. 

• Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. 
χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από 
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τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο 
διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος 
από τα τρωκτικά. 

• Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα φράγμα δολωματικών σταθμών μεταξύ των περιοχών 
διαβίωσης και διατροφής των τρωκτικών. 

• Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα 
υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους περιορισμού. 

• Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε 
άλλες κατασκευές. 

• Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν 
τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

• Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει 
εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το τρωκτικοκτόνο, καθώς και τα μέτρα 
α’ βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης. 

• Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να 
συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού. 

• Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, 
κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. 

• Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από 
μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. 

• Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα 
χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν 
αμέσως μετά τη χρήση του. 

• Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος 
της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς 
σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση. 

• Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση 
δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε 
θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα 
στοιχεία, εξετάστε τη χρήση τρωκτικοκτόνου με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, 
εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. 

• Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί 
δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, 
σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

Μέτρα μετριασμού κινδύνων: 
• Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παριστάμενους (π.χ. άτομα που 

διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα 
εφαρμογή για την καταπολέμηση.

• Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πλαίσια εφαρμογής με τη διαδικασία της τακτικής 

δόλωσης.
• Οι πληροφορίες προϊόντος (δηλ. ετικέτα ή / και φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι 

το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες.
• Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να 

έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας 
της εφαρμογής (Εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με την τεχνική της μόνιμης 
δόλωσης).

• Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα 
που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Στο 
τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και 
τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
• Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό 

και μακριά από το ηλιακό φως.
• Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές και προϊόντα που ενδέχεται να 

εκπέμπουν οσμή.
• Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια 

ζώα και παραγωγικά ζώα.
• Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
• Μετά την πρόσληψη θανατηφόρου δόσης του δολώματος, η θανάτωση των τρωκτικών 

επέρχεται εντός 2 έως 5 ημερών.
• Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά 

χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
• Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.
• Περιεκτικότητα δραστικής ουσίας: 0,077% (επί τοις εκατό κατά βάρος) (τεχνικό), 0,075% 

(επί τοις εκατό κατά βάρος) (καθαρό).


