
EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cypermethrin 10.05% β/ο 
Piperonyl butoxide 4.03% β/ο
Bοηθητικές ουσίες  83,7% β/β

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: ΤΠ18-0295/12-2-2018

Cypermethrin (Συπερμεθριν) + PBO (Πιπερονυλ Μπουτοξιντ)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

CYTROL 10/4CYTROL 10/4

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 
ιπτάμενων (μύγες, κουνούπια) και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες)

Κάτοχος της Έγκρισης - Παρασκευαστής:
Pelgar Internatinal Limited 
Unit 13 Newman Lane, Alton, 
Hampshire GU34 2QR

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

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία δωματίου,
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Περιεχόμενο: 5 λίτρα   

Διανομέας: 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



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

KINΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
• Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
• Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προ-

στασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
• Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
• Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Φυλάσσεται /Αποθηκεύεται κλειδωμένο σε καλά αεριζόμενο χώρο και στον

αρχικό κλειστό περιέκτη.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ANTIΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφή-
στε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.

- Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή επα-

νειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί και
εξωτερικοί
χώροι

Ψεκασμός επιφανειών

Για έντονη προσβολή: 
10ml προϊόντος /1 λίτρο
νερό.  
Για κανονική  προσβολή: 
5ml προϊόντος /1 λίτρο
νερό.  

Εφαρμόστε  5 λίτρα 
διαλύματος ανά 100τ.μ.

Καθ΄ όλη 
τη διάρκεια 
του έτους

ΣΤΟΧΟΙ

Ιπτάμενα έντομα
(μύγες, κουνούπια)

Βαδιστικά έντομα
(κατσαρίδες)

Ψεκασμός χώρου στον αέρα 
με συσκευές ULV ψυχρής 
εκνέφωσης σε εσωτερικούς
χώρους.

Ιπτάμενα έντομα
(μύγες, κουνούπια)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης.
Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κ.λπ. και γενικά οπουδήποτε
μπορούν να κινούνται ή να κρύβονται τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με
ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.
Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία, ερ-
γοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας
τροφίμων, αγροτικά κτίσματα (στάβλοι, χώροι αρμέγματος, γαλακτοκομεία), απο-
θήκες και αμπάρια πλοίων.
Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συ-
σκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχον-
ται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.
Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, κτηνοτροφικών εγκα-
ταστάσεων, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ TOY ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  
Διαλύστε την προβλεπόμενη ποσότητα CYTROL 10/4 σε λίγο νερό, έπειτα αναδεύστε,
προσθέστε το υπόλοιπο νερό και αναδεύστε εκ νέου μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές
διάλυμα.
Για εφαρμογή με συσκευές ULV ψυχρής εκνέφωσης σε εσωτερικούς χώρους:
Διαλύστε 50ml προϊόντος σε ποσότητα νερού ανάλογα με τη συσκευή εκνέφωσης
και εφαρμόστε σε επιφάνεια 1000m2.

CYTROL 10/4CYTROL 10/4

Περιεχόμενο: 5 λίτρα   


