ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Είδος στόχος

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Δοσολογία

Πεδίο εφαρμογής

Ποντικοί
Εσωτερικοί χώροι και
(Mus musculus) γύρω από κτίρια

5 έως 15γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Σε ελαφριές προσβολές οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει
να απέχουν 4μ. Σε βαριές προσβολές οι θέσεις δόλωσης
θα πρέπει να απέχουν 2μ.

Αρουραίοι
(Rattus rattus,
R. Norvegicus)

60 έως 300γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Η παραπάνω δοσολογία μπορεί να επιτευχθεί με 2 έως
10 κύβους των 28 γρ.
Σε ελαφριές προσβολές οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει
να απέχουν 10μ. Σε βαριές προσβολές οι θέσεις δόλωσης
θα πρέπει να απέχουν 5μ.

Εσωτερικοί χώροι και
γύρω από κτίρια

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς
χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών. Πριν την εφαρμογή πρέπει να
καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι
προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.
Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών. Δολωματικοί οι οποίοι
θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία 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 ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4η και 7η
ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις
ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση
της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, 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 αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει
να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (ποντικιού 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.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Πωλείται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία
μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια
ζώα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
(PROD. DATE):

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
(LOT No):

BΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

WAX BLOCK BAIT
Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0,005%
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (BB)
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας Υ.Α.Α.&Τ : ΤΠ14-0087/29-07-2014
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Bromadiolone 0.005 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
Χρώμα μπλε
Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση
των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus και R. norvegicus).
Aρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”
Κάτοχος της έγκρισης, Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bell Laboratories,
Inc-European Division, Chaucer House, Chaucer Road CO10 1LN, Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
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
Το Νotrac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bell Laboratories Inc.-WI, U.S.A.

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΙΛΑ
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ΒΑΡΟΣ ΚΥΒΟΥ

5gr 15gr 28gr

• Μακριά από παιδιά
• Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
• Φυλάσσεται κλειδωμένο
Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). - 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 εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.
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 αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης
δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε
τις οδηγίες χρήσης.”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Πρώτες βοήθειες: Η βρομαδιολόνη (bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να
προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά
την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης
(INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης Κ1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής
ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία
με βιταμίνη Κ1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό
για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά
και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα
στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη
χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο
δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν
υπόλοιπο δολώματος που δεν 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 δεν 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 συσκευασίας δεν 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.

