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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ) 

 
Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των 
οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus), σε 
εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια), για την προστασία 
αποθηκευμένων προϊόντων/ τροφίμων, την προστασία δημόσιας υγείας και την 
προστασία υλικών. 

 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) με δραστική ουσία 0,0029 % β/β 
(Difenacoum) και 99,9971 % β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει τον πικραντικό –
αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate χρώμα: ανοικτό κόκκινο 

Κάτοχος της άδειας: ZAPI S.P.A 

Παρασκευαστής: ZAPI S.P.A 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Mus musculus - Οικιακός ποντικός - Όλα τα στάδια 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια 
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί χώροι 
Εξωτερικοί χώροι –γύρω από κτίρια 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ποντικοί 
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή 
προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα 
Αρουραίοι 
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή 
προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα 
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 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Δολωματική εφαρμογή -Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς 

σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
-Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες 
που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το 
χρησιμοποιήσετε.  
-Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές 
μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).  
-Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα 
δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη 
περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο 
μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του 
δολώματος. 
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε χώρους όπου έχει 
παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, 
φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).  
-Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος 
ή σε άλλες κατασκευές. -Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. 
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια 
ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.  
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.  
-Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης 
όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.  
-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια 
και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.  
-Απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπο δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος 
της περιόδου εφαρμογής.  
-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση 
όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της 
πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.  
-Μη χρησιμοποιείτε τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την 
πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας 
των τρωκτικών).  
-Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν ο έλεγχος των τρωκτικών επιτυγχάνεται μέσα σε 35 
ημέρες. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει ευκρινώς 
να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος 
της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει 
να αναζητήσει συμβουλή από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια 
υπηρεσία ελέγχου τρωκτικών. 
-Αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς.  
-Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι– ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι 
 -Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες 
(στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) 
στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να 
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ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών 
σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα 
πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.  
Χρήση #2 - Αρουραίοι – ευρύ κοινό – εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι 
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
πλημμύρας. -Αντικαταστήστε τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν 
καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί.  
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην 
αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται 
η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών 
και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 
επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο. 

  

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
-Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα 
τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 
 
 

 
ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:  
- 

  

  
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 

 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε τον περιέκτη 
κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. 
-Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων 
ζώων και ζώων εκτροφής.  
-Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
-Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να 
χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση 
του δολώματος.  
-Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με 
γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.  
-Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική. 


