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Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, 
Περιβοίας 6, 
145 64 Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΔΟΛΩΜΑ 
ΣΕ ΚΗΡΩΔΕΙΣ ΚΥΒΟΥΣ

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς, για καταπολέμηση 
ποντικών (Mus musculus) και αρουραίων (Rattus rattus, R. Norvegicus)

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Brodifacoum 0,005% β/β
Βοηθητικές ουσίες  99,995% β/β
Περιέχει πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα κόκκινο

... αποτελεσματικό

με μία μόνο λήψη 

του δολώματος!

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 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

Κάτοχος της Έγκρισης: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής του σκευάσματος: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
(PROD. DATE):

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
(LOT No):

ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg 10kg
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από
κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους.
Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρω-
κτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από αν-
θρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Επίσης θα πρέπει να είναι προστατευμένες από 
τη βροχή και να διασφαλίζεται ότι τα δολώματα δεν θα παρασυρθούν από το νερό.
Κατά τη τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχι-
στοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό,
τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μη μπορούν να τραβηχτούν
προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας
(tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι πε-
ριέχουν δόλωμα, ώστε να μη συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.
Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία των τρωκτικών. 
Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.
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 τα τρωκτικά.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρ-
χουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες.
Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δο-
λωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.
Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες
έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα
που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση, στην οποία
να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπη-
κτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης  δολωμάτων θα πρέ-
πει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συ-
σκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμο-
ποιηθεί για μία θέση δόλωσης (ποντικού ή αρουραίου).
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται
ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην
ετικέτα του.

Είδος στόχος Πεδίο εφαρμογής Δοσολογία

Ποντικοί
(Mus musculus)

Εσωτερικοί χώροι και 
γύρω από κτίρια

5 έως 20γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για
μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για
υψηλής έντασης προσβολές.

10 έως 60γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για
μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για
υψηλής έντασης προσβολές.

20 έως 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλω-
σης.  Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να επι-
λέγονται έτσι ώστε τα δολώματα να μην
έρχονται σε επαφή με τα νερά του υπονό-
μου ή να μην παρασύρονται από αυτά.

Αρουραίοι
(Rattus rattus, 
R. Norvegicus)

Εσωτερικοί χώροι και 
γύρω από κτίρια

Υπόνομοι (*)

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(*) Μόνο από επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά
• Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
• Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
• Φοράτε προστατευτικά γάντια
- Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα
ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). - Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε επιφάνειες που
είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. - Πλύνετε τα χέρια και
τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
- Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλι-
σμό κατά το χειρισμό των δολωμάτων.
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία brodifacoum που είναι αντιπηκτικό
τρωκτικοκτόνο.
Σε περίπτωση έκθεσης στο σκεύασμα καλέστε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δη-
λητηριάσεων, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση σε
ένα γιατρό, περιγράφοντας την κατάσταση των συμπτωμάτων της μόλυνσης (ανα-
φέρετε τις οδηγίες πρόληψης και θεραπείας που αναγράφονται στην ετικέτα, επα-
ληθεύστε τη δόση και την έκταση της έκθεσης στη μόλυνση).
Παράλληλα προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες:
• Σε περίπτωση εισπνοής: αναπνεύστε καθαρό αέρα και αναπαυθείτε.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: απομακρύνετε τα ενδύματα και πλυθείτε με
άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και χλώρια.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλυθείτε με άφθονο χλιαρό νερό για αρκετά
λεπτά έχοντας τα μάτια ανοικτά. 
• Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο
ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ανεξάρτητα από τη ληφθείσα ποσότητα
φαρμάκου, αποφύγετε τη λήψη τροφής ή ποτού. Σε περίπτωση έντονης αδιαθεσίας,
επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση) 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον
• Αποθηκεύστε κλειδωμένο μέσα σε κλειστό περιέκτη
• Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς
- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν
υπόλοιπο δολώματος που δε χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά.
- Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δε θα πρέπει
να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να
απορρίπτονται μέσω καύσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευα-
σίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται
με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν πα-
ραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από το
φως, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Καταστήματα πώλησης:
Πωλείται μόνο από  καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
“Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από
το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων“


