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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο 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 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «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 Οδηγίες 2011/10/EE, 2011/11/ΕE,
2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ,
2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε
στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid.
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5. Την έγκριση του προϊόντος MAXFORCE QUANTUM BAIT STATION που έλαβε στο Ηνωμένο
Βασίλειο με αριθμό UK-2017/1098/03-10-2017 (R4BP3 ASSET No: UK-0009246-0000),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού»
στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
7. Την αίτηση (R4BP3 Case number BC-BD013069-64) και τις αρ. πρωτ 7206/78746/26-6-2013
και 5082/68901/14-5-2018 αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης
εταιρίας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0328 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: MAXFORCE QUANTUM BAIT STATION
2. Mορφή: RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 0,03 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,97% β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 97%.

5. Παρασκευαστής των δ.ο: Bayer AG, Γερμανία
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125Mαρούσι, Αθήνα

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:

Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental
Science, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer S.A.S. , ZI Nord 02250 Marle sur Serre,
Γαλλία
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Bayer S.A.S. , ZI Nord 02250 Marle sur Serre,
Γαλλία
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
• Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας που έχουν την
κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.
• Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους
τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας».
IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 02-10-2022.
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.
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 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ
.
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
ΜΑΧFORCE QUANTUM BAIT STATION
(Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται και περισσότερες ονομασίες)

Σελίδα 4 από 12
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1. Διοικητικές πληροφορίες
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Εμπορική ονομασία

Χώρα (κατά περίπτωση)

MaxForce Quantum Bait station

Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας
Όνομα και διεύθυνση του
κατόχου της έγκρισης

Όνομα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Διεύθυνση

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι

Αριθμός έγκρισης

ΤΠ18-0328

Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης έγκρισης

6/11/2018
2/10/2022

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος
Όνομα παρασκευαστή
Διεύθυνση παρασκευαστή
Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental
Science
16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Γαλλία
Bayer S.A.S.
ZI Nord 02250 Marle sur Serre, Γαλλία

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

Deltamethrin

Όνομα παρασκευαστή

Bayer AG

Διεύθυνση παρασκευαστή

Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789
Monheim am Rhein, Γερμανία
Chempark D-41538 Dormagen, Γερμανία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

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
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imidaclopri (2E)-1-[(6Δραστική
d
chloropyridin-3ουσία
yl) methyl]Nnitroimidazolidin2-imine

13826141-3

428-040-8

0.03

2.2 Τύπος σκευάσματος
RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις
Πίνακας 1. Χρήση #1 Χρήση από ευρύ κοινό.
Τύπος προϊόντος

ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Εντομοκτόνο.

Πεδίο εφαρμογής

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Μυρμήγκια.
Hymenoptera: Formicidae: Formicinae:-Ακμαία |Έντομα,
Lasius niger, Tapinoma melanocephalum (χρήση σε
εσωτερικούς χώρους μόνο), Monomorium pharaonic (χρήση σε
εσωτερικούς χώρους μόνο), Linepithema humile
Εσωτερικοί χώροι
Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι, Κουζίνες, Καθιστικά και Υπόγεια.
Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα,
είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, γύρω από
κτίρια.
ΌΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια.
Σε δολωματικούς σταθμούς.
Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να
τοποθετείται σε οριζόντια θέση όπου τα μυρμήγκια μπορούν
να εντοπιστούν κατά την αναζήτηση τροφής, τυπικά, κάτω από
πόρτες, σε παράθυρα ή σε ρωγμές και εσοχές.
Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν
πρέπει να τοποθετείται όπου τα μυρμήγκια είναι ενεργά π.χ.
κοντά ή κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.
1 δολωματικός σταθμός ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών. - Κάθε δολωματικός σταθμός περιέχει 2 γρ. δόλωμα (0,6 mg.
imidacloprid), και το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής
ενός (1) δολωματικού σταθμού ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών
δηλ. 2 γρ. δόλωμα ανά φωλιά-στόχο.
Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τότε το προϊόν
εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 2 δολωματικούς σταθμούς
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Κατηγορία (ες) χρηστών

ανά φωλιά.
Μέγιστο 2 δολωματικοί σταθμοί ανά θέση δόλωσης ή ίχνος
μυρμηγκιών. Οι δολωματικοί σταθμοί δεν πρέπει να
αντικαθίστανται συχνότερα από κάθε 12 εβδομάδες.
Ερασιτέχνες χρήστες (Ευρύ κοινό).

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Πλαστικός δολωματικός σταθμός (σώμα PE/PET με επιφάνεια
επαφής PE), 2 γρ.

Πίνακας 2. Χρήση #2 Χρήση από επαγγελματίες χρήστες.
Τύπος προϊόντος

ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Εντομοκτόνο.

Πεδίο εφαρμογής

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Μυρμήγκια.
Hymenoptera: Formicidae: Formicinae:-Ακμαία |Έντομα,
Lasius niger, Tapinoma melanocephalum (χρήση σε
εσωτερικούς χώρους μόνο), Monomorium pharaonic (χρήση σε
εσωτερικούς χώρους μόνο), Linepithema humile
Εσωτερικοί χώροι
Να χρησιμοποιείται σε: Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους,
Οικιακούς/Ιδιωτικούς χώρους (Κουζίνες, καθιστικά και
υπόγεια), Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας).
Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα,
είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ).
ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια.
Σε δολωματικούς σταθμούς.
Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να
τοποθετείται σε οριζόντια θέση όπου τα μυρμήγκια μπορούν
να εντοπιστούν να αναζητούν τροφή, τυπικά, κάτω από
πόρτες, σε παράθυρα ή σε ρωγμές και εσοχές.
Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν
πρέπει να τοποθετείται όπου τα μυρμήγκια είναι ενεργά π.χ.
κοντά ή κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.
1 δολωματικός σταθμός ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών. - Κάθε δολωματικός σταθμός περιέχει 2 γρ. δολώματος (0,6 mg
imidacloprid), και το προϊόν εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 1
δολωματικό σταθμό ανά φωλιά-στόχο μυρμηγκιών δηλ. 2 γρ.
δόλωμα ανά φωλιά-στοχο.
Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τότε το προϊόν
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εφαρμόζεται με δόση εφαρμογής 2 δολωματικούς σταθμούς
ανά φωλιά.
Μέγιστο 2 δολωματικοί σταθμοί ανά θέση δόλωσης ή ίχνος
μυρμηγκιών. Οι δολωματικοί σταθμοί δεν πρέπει να
αντικαθίστανται συχνότερα από κάθε 12 εβδομάδες.
Κατηγορία (ες) χρηστών

Επαγγελματίες χρήστες.

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Πλαστικός δολωματικός σταθμός (σώμα PE/PET με επιφάνεια
επαφής PE), 2γρ.

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008
Ταξινόμηση
Δήλωση
επικινδυνότητας

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Επισήμανση
Προειδοποιητική λέξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η410- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

P273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501-Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία. Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε κέντρο
ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων, εκτός από του άδειους
περιέκτες οι οποίοι μπορούν να απορριφθούν στην
ανακύκλωση.

Παρατήρηση

5. Οδηγίες για τη χρήση
5.1 Οδηγίες χρήσης
Χρήση #1 Χρήση από ευρύ κοινό.
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Τρυπήστε το φύλλο αλουμινίου και τοποθετείστε σε οριζόντια θέση όπου μπορούν να
εντοπιστούν μυρμήγκια. Τοποθετήστε ένα δολωματικό σταθμό, όταν εμφανίζονται μεγάλοι
αριθμοί μυρμηγκιών χρησιμοποιείστε και δεύτερο δολωματικό σταθμό.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις
οδηγίες που παρέχονται.
Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ, μην
το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).
Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μία φορά την εβδομάδα.
Εαν η προσβολή παραμένει παρά το γεγονός ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας,
επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία απεντομωτή.
Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος.
Προστατέψτε από τη βροχή.
Μέτρα μετριασμού κινδύνου:
• Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.
• Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.
• Διατηρήστε σε ασφαλές μέρος.
• Μη χρησιμοποιείτε όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.
• Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
• Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια
καλλωπιστικών.
• Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο σκεύασμα μόνο σε
ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.
• Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα
καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι.
• Διασφαλίστε ότι τα μυρμήγκια συνεχίζουν να διατηρούν πρόσβαση στο δόλωμα.
Μην εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως
διαδρομή μυρμηγκιών.
• Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί επανάληψη της εφαρμογής.
• Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στις αποχετεύσεις.
Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο,
χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να
βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και
νερό καθαρισμού.

Χρήση #2 Χρήση από επαγγελματίες χρήστες.
Τρυπήστε το φύλλο αλουμινίου και τοποθετείστε σε οριζόντια θέση όπου μπορούν να
εντοπιστούν μυρμήγκια. Ανάλογα με την
ένταση της προσβολής χρησιμοποιείστε μία (1) ή δύο (2) δολωματικούς σταθμούς.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις
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οδηγίες που παρέχονται.
Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π., μην το
τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).
Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μια φορά την εβδομάδα.
Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση των προϊόντων.
Προστατέψτε από τη βροχή.
Μέτρα άμβλυνσης κινδύνου
• ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
• ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.
• Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.
• Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.
• Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.
• Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια
καλλωπιστικών.
• Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί επανάληψη της εφαρμογής.
• Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στις αποχετεύσεις.
Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο,
χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να
βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και
νερό καθαρισμού.

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
Γενικά
Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον ασθενή σε
σταθερή (πλάγια) θέση. Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα
ενδύματα.
Κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που
εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε
άμεσα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση
ανάνηψης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό.
Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.
Επαφή με το δέρμα:
Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με
σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο
Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και
επιμένει.
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Επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Συμπτωματική θεραπεία.
Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.
Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις
κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται
πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate (θειικό νάτριο).
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.
Μη ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια με το προϊόν ή χρησιμοποιημένους περιέκτες.
Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους
Τοπικούς/Περιφερειακούς/Εθνικούς/Διεθνείς Κανονισμούς.
Απορρίψτε το πλεόνασμα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσω αδειοδοτημένου φορέα
διαχείρισης αποβλήτων.
Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και όποιων παρα-προϊόντων πρέπει πάντα
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος
και τις όποιες περιφερειακές/τοπικές απαιτήσεις των Αρχών.
Αποφύγετε απόρριψη χυμένου υλικού και απορροή και επαφή με το έδαφος/χώμα, υδάτινες
οδούς, αποχετεύσεις και υπονόμους.
Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 24 μήνες.
Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.
Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Προστατέψτε από τον παγετό.
Αποθηκεύστε μακριά από φως.

6. Άλλες πληροφορίες
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Ισχυρισμοί της ετικέτας σχετικά με τους οργανισμούς-στόχους πρέπει να διατυπώνονται
όπως ορίζεται στο SPC.
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