
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: ΤΠ14-0127 / 4-10-2017

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Alphachloralose  4,0% β/β,  
Βοηθητικές ουσίες  95,6% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα: 
denatonium benzoate
Χρώμα μαύρο

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

Περιεχόμενο: 80γρ 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΠρΟΦΥλΑΞΕΙς
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε

μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή
την ετικέτα.

• Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση 

στο περιβάλλον.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 

σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

“ΜΑΚρΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙδΙΑ”

ΠρΟςΟΧη

ΠρωΤΕς ΒΟηθΕΙΕς:
Σε περίπτωση έκθεσης καλέστε το κέντρο δηλη-
τηριάσεων και σε όλες τις περιπτώσεις αναζητή-
στε ιατρική συμβουλή (παρέχετε τις ενδείξεις της
ετικέτας και αξιολογείστε τη δόση έκθεσης).
Την ίδια στιγμή και ενώ περιμένετε μια απάντηση:
• Σε περίπτωση εισπνοής: αναπνέετε καθαρό

αέρα και ξεκουραστείτε.
• Σε επαφή με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα

ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και
άφθονο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή
αραιωτικά.

• Σε επαφή με τα μάτια: πλύνετε με τρεχούμενο
νερό (χλιαρό αν είναι δυνατόν) για αρκετά
λεπτά και κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω
από τη ροή του νερού.

• Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ια-
τρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και
αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που λά-
βατε, μην τρώτε και μην πιείτε τίποτα. Τοποθε-
τήστε το θύμα σε πρηνή θέση ανάνηψης και
προστατεύστε το από τυχόν τραυματισμό σε
περίπτωση ξαφνικών κινήσεων ή σπασμών.
Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολου-
θήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περί-
πτωση οξείας δυσφορίας, καλέστε τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης (κέντρου δηλητηριάσεων).

Για τον γιατρό: Το προϊόν FLASH PASTE περιέχει
ένα κατασταλτικό του νευρικού συστήματος και
ένα σπασμωδικό τρωκτικοκτόνο. Πρόωρη βρογ-
χική συμφόρηση. Η θεραπεία είναι συμπτωμα-
τική και δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΟδηΓiΕς ΓΙΑ ΤηΝ ΑςΦΑλh
δΙAθΕςη ΤΟΥ ΠρΟϊoΝΤΟς ΚΑΙ
Της ςΥςΚΕΥΑςiΑς ΤΟΥ
Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς
σταθμούς μεταξύ 2 εφαρμογών.
Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει
να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περι-
βάλλον ή στο σύστημα αποχέτευσης.
Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα κου-
τιά σε κατάλληλα κέντρα συλλογής
αποβλήτων.
Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρη-
σιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
Το μη φαγωμένο δόλωμα, το μη χρησι-
μοποιημένο και αυτό που βρίσκεται
έξω από τα κουτιά των δολωμάτων,
πρέπει να συλλέγεται και να μεταφέρε-
ται σε κατάλληλα απόβλητα ή κέντρα
συλλογής.

ΧρΟΝΙΚh ςΤΑθΕρoΤηΤΑ - 
ςΥΝθhΚΕς ΑΠΟθhΚΕΥςης:
Το προϊόν υπό κανονικές συνθήκες απο-
θήκευσης, μπορεί να διατηρηθεί και να
χρησιμοποιηθεί μέχρι και 2 χρόνια μετά
την ημερομηνία κατασκευής του.

ΚΑΤΑςΤhΜΑΤΑ Πωληςης:
Πωλείται από καταστήματα γεωργικών
φαρμάκων και φαρμακεία.

ΠΕδΙΟ 
ΕΦΑρΜΟΓης

ΧρΟΝΟς / ΤρΟΠΟς
ΕΦΑρΜΟΓης

Εσωτερικοί χώροι και
γύρω από οικιακά, 
βιομηχανικά και
εμπορικά κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένων
κτιρίων αγροκτημάτων 
σε περιοχές που έχουν
μολυνθεί (κατά μήκος
τοίχων, παραθύρων κ.λπ.)
Προστασία αποθηκευμένων
προϊόντων, προστασία
τροφίμων, προστασία 
της υγείας και προστασία
των υλικών (π.χ. ιστορικά
κτίρια, τεχνικά αντικείμενα).

Εσωτερική χρήση:
- Ποντίκια, υψηλή προσβολή:

από 5g έως 20g προϊόντος /
δολωματικό σταθμό ή 
καλυμμένο σημείο δόλωσης.
Απόσταση μεταξύ δολωματικών
σταθμών ή καλυμμένων 
σημείων δόλωσης: 3 μέτρα.

- Ποντίκια, χαμηλή προσβολή:
από 5g έως 20g προϊόντος /
δολωματικό σταθμό ή 
καλυμμένο σημείο δόλωσης.
Απόσταση μεταξύ δολωματικών
σταθμών ή καλυμμένων 
σημείων δόλωσης: 5 μέτρα.

Καθ' όλη 
τη διάρκεια 
του έτους.

Εφαρμογή 
σε ανθεκτικούς 
στην παραβίαση 
δολωματικούς
σταθμούς.

ςΤΟΧΟΙ

Mus musculus 
(οικιακό ποντίκι)
- Νεογνά
- Ενήλικα

δΟςΕΙς ΕΦΑρΜΟΓης

ΦΑςΜΑ δρΑςης

Αρ. Παρτίδας / Ημ. παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟδηΓiΕς Χρhςης: Οι δολωματικοί σταθμοί και τα καλυμμένα σημεία δόλωσης μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε οικιακά, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών
κτιρίων σε περιοχές με προσβολή (κατά μήκος τοίχων, παραθύρων κ.λπ).
Η ποσότητα εφαρμογής ή ο αριθμός των φακελίσκων ανά δολωματικό σταθμό και ανά καλυμμένο
σημείο δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις. Ο αριθμός των δολωματικών
σταθμών και των καλυμμένων σημείων δόλωσης εξαρτάται από την περιοχή εφαρμογής και την έν-
ταση της προσβολής. Πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή των κα-
λυμμένων σημείων δόλωσης.
Επιθεωρήστε και συμπληρώστε τους δολωματικούς σταθμούς και τα καλυμμένα σημεία δόλωσης
συχνά για μερικές ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια μία φορά την εβδομάδα για
όσο διάστημα το δόλωμα καταναλώνεται από τα τρωκτικά.

ΕΙδΙΚΕς ΟδηΓΙΕς ΓΙΑ ΤΟΥς ΕρΑςΙΤΕΧΝΕς ΧρηςΤΕς:
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Κατά τη χρήση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
• Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες και σκεύη που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να

αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα.
• Κρατήστε μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και μη στοχευμένα ζώα.
• Τοποθετήστε τα κουτιά των δολωμάτων σε μη καταδυόμενο χώρο.
• Διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο.
• Τα κουτιά των δολωμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιέχουν άλλα προϊόντα εκτός

από τρωκτικοκτόνα.
• Συνιστάται η χρήση γαντιών.
• Μην ανοίγετε τα σακουλάκια.
• Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
• Απομακρύνετε όλα τα κουτιά των δολωμάτων μετά το τέλος της εφαρμογής.

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης: LODI SA
Parc d’ Activité des 4 Routes
35390 Grand Fougeray - FRANCE

FLASH PASTE
Alphachloralose (Αλφαχλωραλόζη)
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε πάστα (RB)

Tρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας

για τον έλεγχο ποντικών (Musmusculus)
Για χρήση μόνο σε ανθεκτικούς στην παραβίαση 

δολωματικούς σταθμούς

Σακουλάκι 5γρ.


