
Selontra®: 
Πληροφορίες 
για ιδιοκτήτες 
κατοικίδιων

Τι είναι το Selontra®;

Το Selontra® είναι δόλωμα για τρωκτικά 
(τρωκτικοκτόνο) που προορίζεται για τον έλεγχο 
της προσβολής από αρουραίους και ποντικούς. 
Η δραστική ουσία του είναι η χοληκαλσιφερόλη. 
Το Selontra® περιέχει 0,075% χοληκαλσιφερόλη. 
Κάθε δόλωμα των 20 γραμμαρίων (g) περιέχει 15 
χιλιοστόγραμμα (mg) χοληκαλσιφερόλης.

Τι είναι η χοληκαλσιφερόλη;

Η χοληκαλσιφερόλη είναι φυσική ουσία, 
αλλά και αποτελεσματικό τρωκτικοκτόνο όταν 
χρησιμοποιείται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε 
δολώματα για τρωκτικά.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

Η υπερβολική ποσότητα χοληκαλσιφερόλης 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο 
οργανισμός επεξεργάζεται το ασβέστιο και να 
προκαλέσει αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στο 
αίμα. Αν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δηλητηρίαση. 
Αν το Selontra® χρησιμοποιείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες (π.χ. σε κλειστούς δολωματικούς 
σταθμούς), μειώνεται η πιθανότητα ζώα που δεν 
αποτελούν στόχους να καταναλώσουν ποσότητες 
που επαρκούν για την πρόκληση δηλητηρίασης.



Τι επιδράσεις μπορεί να έχει το 
Selontra® στο κατοικίδιό μου σε 
περίπτωση κατανάλωσης;
Αν το κατοικίδιό σας καταναλώσει Selontra® 
μπορεί να παρουσιάσει δηλητηρίαση.

Τα συμπτώματα αναμένεται να εμφανιστούν 12 έως 
36 ώρες μετά την κατανάλωση.

Αρχικά προσέξτε μήπως εμφανιστούν τα 
παρακάτω:
n δίψα
n ανορεξία
n κακή διάθεση
n αδυναμία
n συχνή ούρηση
n εμετός
n διάρροια

Σε πιο βαριά περιστατικά, μπορεί να εμφανιστούν 
τα παρακάτω:
n βαριάς μορφής εμετός
n δυσκοιλιότητα
n μειωμένος συντονισμός / αστάθεια όταν  
 περπατούν ή στέκονται
n δυσκολία στην αναπνοή
n μυϊκός σπασμός
n επιληπτικές κρίσεις

Σε περίπτωση μη αντιμετώπισης, μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στην καρδιά και στους νεφρούς, 
και αιμορραγικός (με παρουσία αίματος) εμετός/
διάρροια. Μπορεί να προκληθεί θάνατος.

Τι θα πρέπει να κάνω αν πιστεύω ότι το 
κατοικίδιό μου έχει καταναλώσει Selontra®;

Συμβουλευτείτε αμέσως κτηνίατρο. Καλέστε τον κτηνίατρό 
σας ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων ζώων που μπορεί να 
καταλάβει αν το κατοικίδιό σας έχει υπερβεί τα ασφαλή επίπεδα 
χοληκαλσιφερόλης και χρήζει θεραπείας σε κτηνιατρείο. Αν το 
κατοικίδιό σας εμφανίζει συμπτώματα δηλητηρίασης, πρέπει να 
το πάτε αμέσως στον κτηνίατρο. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 
210 7793777.

Πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος για το 
κατοικίδιό μου;

Κατά τη χρήση του Selontra®, πρέπει πάντα να τηρείτε τις 
οδηγίες της ετικέτας. Το δόλωμα θα πρέπει πάντα να τοποθετείται 
σε σημεία που δεν μπορεί να προσεγγίσει καθόλου το κατοικίδιο 
και να ελέγχεται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχει 
μετακινηθεί και παραμένει απροσπέλαστο για το κατοικίδιο.

Τι επιδράσεις μπορεί να έχει στο κατοικίδιό 
μου η κατανάλωση νεκρών τρωκτικών;

Αν το κατοικίδιό σας καταναλώσει τρωκτικό που πέθανε επειδή 
έφαγε Selontra®, ο κίνδυνος δηλητηρίασης είναι σημαντικά 
μικρότερος από αυτόν που διατρέχει με την κατανάλωση 
του ίδιου του δολώματος. Σε περίπτωση ανησυχίας ή αν το 
κατοικίδιό σας εμφανίζει συμπτώματα δηλητηρίασης, καλέστε 
τον κτηνίατρό σας ή τη BASF στον αριθμό που αναγράφεται 
στην ετικέτα ή καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό 210 6860100 
ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pestcontrol-BASF-GR@basf.com

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ 
Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι. 

Προϊόντα Δημόσιας Υγείας & Εξειδικευμένων Εφαρμογών
Τηλ. 210 6860106, 210 6860107, 210 6860121
www.pestcontrol.basf.gr 
E-mail: pestcontrol-BASF-GR@basf.com 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε 
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις 
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Το Selontra® περιέχει χοληκαλσιφερόλη.       Το Selontra® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της BASF.             © 2017 Πνευματική ιδιοκτησία της BASF. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος
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