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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ADOLIX-NEO WaxBlock ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝO 

 
Το ADOLIX-NEO WaxBlock είναι ένα αντιπηκτικό ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο 
δόλωμα σε κηρώδεις κύβους που χρησιμοποιείται για: 

• την καταπολέμηση των νεαρών έως ενήλικων σταδίων ανάπτυξης των 
οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus 
norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους  

• την καταπολέμηση των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε 
εξωτερικούς χώρους (περιμετρικά των κτιρίων). 
 

Το νέο τρωκτικοκτόνο της FARMA-CHEM SA είναι ένα σύγχρονο αντιπηκτικό δόλωμα 
2ης γενιάς που ικανοποιεί άριστα, τις διάφορες διατροφικές συνήθειες των τρωκτικών. 
Η τοξική δράση  του, οφείλεται στην ικανότητα  που έχει να παρεμποδίζει την πήξη του 
αίματος. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

• Brodifacoum 0,0025 % β/β  

• Βοηθητικές ουσίες 99,9974% β/β 

• Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα: Denatonium Benzoate. 
Η ουσία Denatonium Benzoate εξαιτίας της πικρής της γεύσης, βοηθά στην 
αποτροπή της ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• Μορφή: RΒ, Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους 

• Χρώμα: Μπλε 
 

Kάτοχος της άδειας και παρασκευαστής:  ZAPI S.p.A  

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

❖ Άμεσα Αποτελέσματα. Ένα μόνο γεύμα από τα τρωκτικά αρκεί για να 

ληφθεί η θανατηφόρος δόση. 

❖ Μοναδική γευστική σύσταση που τα καθιστά ιδιαιτέρως «νόστιμο» για τα 

τρωκτικά. 
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❖ Τα δολώματα είναι ανθεκτικά σε εξωτερικούς παράγοντες (θερμοκρασία, 

υγρασία) και ιδανικά για χρήση σε υγρό περιβάλλον λόγω της κέρινης 

επικάλυψής τους. 

❖ Περιέχει ειδικές πρόσθετες ουσίες, που επικαλύπτουν τη μυρωδιά και τη 

γεύση του δραστικού συστατικού. 

❖ Περιέχει τον πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα Denatonium Benzoate. 

Η ουσία Denatonium Benzoate εξαιτίας της πικρής της γεύσης, βοηθά στην 

αποτροπή της ανθρώπινης κατανάλωσης, ενώ δεν μειώνει την «νοστιμιά» 

του σκευάσματος στα ποντίκια. 

❖ Η παρασκευή του από υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και το σχήμα του 

κύβου με γωνίες και επιφάνειες που τα τρωκτικά αρέσκονται να 

ροκανίζουν, το καθιστούν ιδιαίτερα προσελκυστικό σε αυτά. 

❖ Εύκολο στη χρήση. 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Κατηγορία χρηστών: Ευρύ κοινό. 

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση 

που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας 

(ανθεκτικούς στην παραβίαση). 

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:  

• Ποντικοί (Mus musculus) σε εσωτερικούς χώρους:  

20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται 

περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 

• Αρουραίοι (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

(περιμετρικά των κτιρίων) χώρους:  

100-200 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται 

περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
 

 

Γενικές οδηγίες:  

• Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει 
το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.  

• Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται 
η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντμετώπισης (π.χ. 
παγίδες). 

• Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα 
τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην 
καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει 
τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του 
δολώματος από τα τρωκτικά.  

• Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία 
όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. 
προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία 
τροφής, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).  

• Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται 
στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.  

• Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα 
οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα 
και άλλα ζώα μη στόχοι.  

• Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά 
και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή με αυτά.  

• Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα 
αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.  

• Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην 
καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που 
έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.  

• Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς 
σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.  
 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους:  
 

• Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 
2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε 
εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει 
καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς 
και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα 
όταν είναι απαραίτητο. 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους:  

• Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά 
την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη 
συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι 
δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να 
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απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν 
είναι απαραίτητο. 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων:  

• Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν 
είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.   

• Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει 
καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.  

• Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά 
την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη 
συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι 
δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να 
απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν 
είναι απαραίτητο. 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
 

• Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες 
προφύλαξης.  

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

• Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, 
απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν 
πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των 
δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.  

• Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα 
(π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό 
δραστηριότητας τρωκτικών).  

• Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο 
οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι: το προϊόν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς 
ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς 
ασφαλείας»).  

• Oι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς 
σταθμούς σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος.  

• Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα 
πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν 
σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για 
αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των 
τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή 
του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο 
απεντομώσεων-μυοκτονιών.  

• Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα 
επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.  

• Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: 
 
Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν 

δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του 

προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις 
 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : 
 

• Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 

Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. 

• Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση 

παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. 

• Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 Έτη 
 

 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
 

• Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, 
απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για 
να υπάρξει αποτελεσματικότητα. 

• Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά 
τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείστε 
γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. 

• Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική 
ουσία. 

 


