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• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Cypermethrin  (Συπερμεθριν) 
Καπνογόνο (FU )

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cypermethrin 6,75% β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες  92,74% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και
στομάχου για την καταπολέμηση 

βαδιστικών εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί, σκώροι, ψύλλοι) και 

ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια)

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Cypermethrin 
Octavius Hunt 6,75 FU

Αρ. Παρτίδας / Ημ. παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 62g 

Παρασκευαστής: 
Octavius Hunt Ltd, Dove Lane, Redfield, 
Bristol BS5 9NQ, UK 

Κάτοχος της Έγκρισης - Διανομέας: 
ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι
Τηλ. 210 8542220, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr
e-mail: info@protecta-health.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: 
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία που έχουν
άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Cypermethrin Octavius Hunt 6,75 FU

*Παρατηρήσεις:
• Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
• Πριν την εφαρμογή: απομακρύνετε πρώτες ύλες τροφίμων, σπόρους, ακάλυπτες τροφές, ποτά, ζωοτροφές, καθώς και

δοχεία ή μηχανές που προορίζονται για την παρασκευή και διατήρησή τους. Απομακρύνετε ανθρώπους και ζώα.
• Για την εφαρμογή σε χώρους που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους ή/και ζώα εφαρμόστε μόνο κατά την απουσία

τους και πριν χρησιμοποιηθούν εκ νέου καθαρίστε τις επιφάνειες που τυχόν έρθουν σε επαφή μαζί τους.
• Να μη χρησιμοποιείται πάνω σε ενδύματα, κουβέρτες, στρώματα και γενικώς κλινοσκεπάσματα.
• Να μη χρησιμοποιείται σε καταστήματα – χώρους με τρόφιμα ή χώρους εστίασης όπως εστιατόρια.
• Να μη χρησιμοποιείται στη γεωργία.
• Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια και τα σημεία του δέρματος που ήταν εκτεθειμένα. 

φΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠεΔΙΟ εφΑΡΜΟγΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ
εφΑΡΜΟγΗΣ

Εσωτερικοί δημόσιοι, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες,
υπόγεια, σοφίτες, νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτε-
ρύγων και χώρων παρασκευής τροφίμων), μέσα μεταφο-
ράς, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίρια, χώροι
στέγασης μικρών ζώων και στάβλοι *

- δοχείο 3,5 γρ. / 53 m3

- δοχείο 15 γρ. / 225 m3

- δοχείο 31 γρ. / 465 m3

- δοχείο 62 γρ. / 930 m3

Χρησιμοποιείται
καθ΄ όλη 
τη διάρκεια 
του έτους

ΣΤΟΧΟΙ

Kατσαρίδες, μυρμήγκια,
κοριοί, σκώροι, ψύλλοι,
μύγες, κουνούπια

ΔΟΣεΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ εφΑΡΜΟγΗΣ:
Σφραγίστε όσο το δυνατόν καλύτερα το χώρο που θα πραγ-
ματοποιηθεί η εφαρμογή κλείνοντας τις πόρτες, τα παρά-
θυρα, τις καμινάδες και αποκλείοντας τυχόν ρεύματα αέρα.
Απομακρύνετε τα άτομα και μετακινήστε τα φυτά και τα
ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών) από χώρους
σχετικούς με τον καπνισμό.
Επιλέξετε την κατάλληλη συσκευασία του δοχείου με φυ-
τίλι για το χώρο εφαρμογής, τοποθετήστε την πάνω σε μια
πυράντοχη επιφάνεια (π.χ. σε μεταλλικό καπάκι ή δίσκο)
και ανάψτε το φυτίλι (αφού αφαιρέσετε το πλαστικό καπάκι
του) με ένα σπίρτο ή έναν αναπτήρα.
Αφού βεβαιωθείτε για τη σωστή καύση και εκπομπή κα-
πνού, εγκαταλείψτε αμέσως το χώρο και διατηρήστε τον
ερμητικά κλειστό για τουλάχιστον 12 ώρες. Μετά την
εφαρμογή αερίστε επιμελώς τους χώρους για 1- 2 ώρες. 
γενική δόση: 1 γρ. / 15 m3



ΠΡΟφΥΛΑΞεΙΣ
- Mακριά από παιδιά.
- Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά/προστατευτικά

προσώπου/προστετευτικά ενδύματα/προστατευ-
τικά γάντια.

- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με
τους εθνικούς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Κα-
λέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Αφαιρέστε
άμεσα τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με
ασφάλεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε το θύμα σε
καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί. Καλέστε
αμέσως γιατρό ή το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέ-
σως με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον
15 λεπτά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε
έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέ-
σως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15’. Μετά τα
πρώτα 5’ αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν
υπάρχουν, και στη συνέχεια συνεχίστε την έκπλυση
των ματιών. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερε-
θισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε να πιεί

νερό σε μικρές γουλιές. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Σε
περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωμα-
τική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δρο-
σερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία
δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία παρασκευής.

Cypermethrin Octavius Hunt 6,75 FU

Κάτοχος της Έγκρισης- 
Διανομέας: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Τηλ. 210 8542220


