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Cyphenothrin (Συφενοθρίν)
Γέλη (Gel)

Παρασκευαστής σκευάσματος - Κάτοχος της έγκρισης -  Εργοστάσιο συσκευασίας:
LODI SAS, Parc d’ Activites des Quatre Routes – 35390 Grand Fougeray - FRANCE
Διανομέας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.  

Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr

Εγγυημένη σύνθεση: Cyphenothrin 0,8% β/β, 
Βοηθητικές ουσίες 99.13% β/β

Αρ. Παρτίδας / Ημ. Παραγωγής / Ημ. Λήξης
ΒΛΕΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενο: 3 τεμάχια x 30γρ

PHOBI Gel Ultra

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο σε μορφή 
ετοιμόχρηστου δολώματος (gel),

για την καταπολέμηση νυμφών και ακμαίων 
της Γερμανικής κατσαρίδας (Blattella germanica)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση κατάποσης:
Ξεπλύνετε το στόμα. 
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι, 
συμβουλευτείτε γιατρό αν τα προβλήματα παραμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό και δείτε έναν ειδικό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. 
Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 

εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς. 
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Για επαγγελματική χρήση
Εφαρμόστε σε επιλεγμένα σημεία που συνήθως κρύβονται
οι κατσαρίδες (σκοτεινά, ζεστά και υγρά  σημεία, όπως
ρωγμές, σχισμές, κατά μήκος σοβατεπί, πίσω από ηλεκτρι-
κές συσκευές, σωληνώσεις ύδρευσης & αποχέτευσης, πίσω
& κάτω από νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες, ντουλάπια,
τουαλέτες κ.ά.).

Διάρκεια 
δράσης μέχρι 
και 3 μήνες
μετά 
την εφαρμογή

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΔΟΣΕΙΣΣΤΟΧΟΙΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί οικιακοί & 
επαγγελματικοί χώροι 
(εργοστάσια, νοσοκομεία, 
σχολεία, παιδικοί σταθμοί, 
γραφεία, χώροι παραγωγής 
τροφίμων, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα,
ηλεκτρικές συσκευές, 
υπολογιστές, κ.λπ.).

Ακμαία 
και νύμφες 
της 
Γερμανικής 
κατσαρίδας
(Blattella 
germanica)

0,3γραμ.
ανά τ.μ. 

Φάσμα δράσης

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό
μέρος, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημε-
ρομηνία παρασκευής.

Καταστήματα πώλησης:
Η πώλησή του επιτρέπεται μόνο από καταστήματα εμπο-
ρίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνερ-
γεία που έχουν άδεια απεντομώσεων/μυοκτονιών από το
ΥΑΑ&Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”
Να μην εφαρμόζεται σε σημεία που είναι 
προσβάσιμα σε βρέφη ή παιδιά.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.


