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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Αριθ. πρωτ.: 4384/118770 
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην 
αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) 
σκευάσματος LANCET» 

ΠΡΟΣ: Activa s.r.l. 
via Feltre, 32 
20132 Milano Ιταλία 

 
(Δια της ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ 
Τ.Θ.26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57022) 

 
 

 
       

 
          
       

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
συγκεκριμένα τo άρθρo 34.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. To άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 
γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».  

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».  

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1036/2013 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με την έγκριση του etofenprox ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε 
βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

mailto:biocides@minagric.gr
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6. Την άδεια διάθεσης του προϊόντος PROX ONE που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό (R4BP3 
ASSET No: IT-0014957-0000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού  
(ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

8. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 
Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ). 

9. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

10.Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 case number: BC-KA017927-47) και  τις 
αρ. πρωτ. 10492/119946/4-11-2015 και 4384/118770/8-05-2020 (R4BP3 Communication 
number: NMP-C-1444783-97-00/F) συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 
εταιρίας.  

 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 

 
 
 

I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0429 (R4BP3 ASSET NO: GR-0020733-
0000) στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

1. Εμπορικό όνομα: LANCET 
2. Mορφή: Μικρογαλάκτωμα (ME) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: etofenprox 5,0 β/β 
                                           Βοηθητικές ουσίες: 95,0  β/β 
                                              
 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  97% 
 
5. Παρασκευαστής της δ.ο: Mitsui Chemicals Agro, Ιαπωνία 

 

6. Κάτοχος της έγκρισης: Activa s.r.l., via Feltre, 32, 20132 Milano Ιταλία 

 

     
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  Althaller Italia S.R.L, Ιταλία 
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Althaller Italia S.R.L, Ιταλία 
 

 
 

9.Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) Althaller Italia S.R.L, Ιταλία 
(β) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, 57022, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
To προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση 
«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 
 

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31/12/2024. 
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά 
ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
VΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ 
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους 
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους 
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 
VΙI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 15-06-2020 η υπ΄αριθ ΤΠ18-0154, άδεια 

κυκλοφορίας του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) LANCET (δραστική ουσία: etofenprox 5% β/β), η 
οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 5225/61963/19-6-2015 απόφαση μας, όπως ισχύει, με 
κάτοχο έγκρισης την ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε,. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω 
σκευάσματος: 

α. Απαγορεύεται από την 15-12-2020 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς 
όλα τα σημεία πώλησης και  
β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την 
15-06-2021) για την  πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση 
τους από τους καταναλωτές.  

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 15-06-2021 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της 
έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 
 

ΑΔΑ: ΩΥΞΡ4653ΠΓ-ΟΕΣ



 

\\dpfp-srv-1\BIOCIDES\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\ACTIVA\LANCET (PROX 

ONE)\ΕΓΚΡΙΣΗ\LANCET_MRP.docx 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 

 
                  

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α 

                   
 
 
                          Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
 

                   .                     
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
LANCET 

 
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες  
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

LANCET  Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Activa s.r.l 

Διεύθυνση via Feltre, 32, 20132 Milano 
Ιταλία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0429 

Ημερομηνία έκδοσης 15-06-2020 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 31-12-2024 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή Althaller Italia S.R.L. 

Διεύθυνση παρασκευαστή Strada Comunale Per Campagna, 20078 San 
Colombano Al Lambro (MI) Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Strada Comunale Per Campagna, 20078 San 
Colombano Al Lambro (MI) Ιταλία 

 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 

Δραστική ουσία  Etofenprox 

Όνομα παρασκευαστή Mitsui Chemicals Agro 

Διεύθυνση παρασκευαστή Nihonbashi Dia Building 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-
ku, 103-0027 Tokyo Ιαπωνία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Nihonbashi Dia Building 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-
ku, 103-0027 Tokyo Ιαπωνία 

 
 
2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 
 

Κοινό όνομα Ονομασία κατά 
IUPAC 

Δράση  CAS number EC number Περιεκτικ
ότητα (%) 
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Etofenprox 3-
phenoxybenzyl-
2-(4-
ethoxyphenyl)-
2-
methylpropyleth
er 

Δραστική 
ουσία 

80844-07-1 407-980-2 5.0 

 
 
 
2.2 Τύπος σκευάσματος 
 
ME - Micro-γαλάκτωμα 
 
 
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση               

Επισήμανση        
          
 

      
 

Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό 

γάλα. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 

P102: Μακριά από παιδιά. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. 
P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

και της γαλουχίας. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με 

άφθονο νερό και σαπούνι. 
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
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Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την Εθνική 

Νομοθεσία. 

Παρατηρήσεις: EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 

 
 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Χρήση 1: – Xρήση σε εσωτερικούς χώρους κατά των κουνουπιών από επαγγελματίες 
χρήστες με την μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης 
  

Τύπος προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες 
κατά των κουνουπιών μέσω εφαρμογής ψυχρής εκνέφωσης 
(νεφελοψεκαστήρας ULV), χρόνου έκθεσης 60 λεπτών και 
χωρίς υπολειμματική διάρκεια δράσης.  
 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ακμαία Κουνούπια (Culex spp., Aedes spp.) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 
Το προϊόν εφαρμόζεται με τη χρήση ψυχρού νεφελοποιητή σε 
οικιακούς χώρους, νοσοκομεία, στρατώνες, μπαρ, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, κινηματογράφους, θέατρα, αποθήκες και άλλες 
γενικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ψεκασμός με την εφαρμογή ψυχρής εκνέφωσης 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Πριν την εφαρμογή το προϊόν αραιώνεται σε νερό σε αναλογία 
2%. 
Η δοσολογία για εφαρμογή με ψυχρή εκνέφωση είναι: 2,5 mg 
δραστικής ουσίας /m3 που αντιστοιχεί σε 2,5 ml αραιωμένου 
προϊόντος/m3. 
Η συχνότητα εφαρμογής είναι 1 έως 2 εφαρμογές ετησίως. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φιάλη από πλαστικό (HDPE/EVOH). 5-20L 
 

 
 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Φυλάξτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια ζώα. Προστατεύστε το από την 
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άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύστε το από το κρύο. Φυλάξτε το μακριά από πηγές 
ανάφλεξης και κοντά στα μέσα κατάσβεσης. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στους χώρους 
που εφαρμόζεται το προϊόν. 

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 

 
- Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασία σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης:  
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και προστατευτικά ενδύματα. Σε κακές συνθήκες 
αερισμού, προστατεύστε την αναπνευστική οδό (μάσκα με φίλτρο για οργανικούς ατμούς). 
 
-Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Αποτρέψτε την είσοδο το προϊόντος στις αποχετεύσεις και 
την διείσδυση του στο έδαφος. Σε περίπτωση μόλυνσης υδάτων ή υδροφόρου ορίζοντα 
επικοινωνήστε άμεσα με τις Αρμόδιες αρχές. 
 
-Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα με υγρή 
άμμο ή χώμα και μεταφέρετε σε περιέκτη για απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Πλύνετε 
τη μολυσμένη περιοχή με νερό, αποτρέποντας την είσοδο σε αποχετεύσεις  ή σε 
επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση διαρροής ή ανεξέλεγκτης απόρριψης σε υδάτινα ρεύματα 
πρέπει να ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας. 
 

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 

Επαφή με τα μάτια - Το προϊόν είναι επικίνδυνο για τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με 
άφθονο νερό για τουλάχιστον 15-20 λεπτά ανασηκώνοντας τα βλέφαρα. Εάν τα μάτια είναι 
ακόμα κόκκινα και υπάρχει ακόμα ενόχληση, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο. 
 
Επαφή με το δέρμα - Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα πλύνετε το δέρμα αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Βγάλτε τα ρούχα και τα 
παπούτσια, που έχουν μολυνθεί από το μείγμα. Σε περίπτωση που ερεθισμός ή ο πόνος 
επιμένει, είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. 
 
Εισπνοή: - Φέρτε το άτομο σε ανοιχτό χώρο. Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το σε 
πλάγια θέση ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. 
Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως κολάρα, γραβάτα,  
ζώνη. 
 
Κατάποση - Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε τίποτα χωρίς ιατρική 
συμβουλή και σε κάθε περίπτωση χορηγείστε μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην 
προκαλείτε εμετό. Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το σε  πλάγια θέση ασφαλείας. 
Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως κολάρα, γραβάτα, 
ζώνη. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. 
 
Πιθανά συμπτώματα και επιδράσεις: 
Το μείγμα περιέχει τον αριθμό ευρετηρίου ETOFENPROX: 604-091-00-3: αποφύγετε την 
έκθεση σε θηλάζουσες γυναίκες.  
Σε περίπτωση αμφιβολίας ή επίμονων συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρό, δώστε τις 
πληροφορίες της ετικέτας και αυτές που περιέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι 
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πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να πραγματοποιούνται από 
εξειδικευμένο προσωπικό, για να αποφεύγονται περαιτέρω επιπλοκές 
 

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση 

Δες γενικές οδηγίες χρήσης 
 

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση 

Διατηρήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια ζώα. Προστατεύστε το από την 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύστε το από το κρύο. Κρατήστε το μακριά από πηγές 
ανάφλεξης και κοντά στα μέσα κατάσβεσης Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στους χώρους 
που εφαρμόζεται το προϊόν. 
 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 

5.1. Οδηγίες χρήσης 

Το προϊόν είναι ένα μικρογαλάκτωμα (ME) που προορίζεται για αραίωση με νερό πριν από 
τη χρήση. 
2 mL προϊόντος πρέπει να αραιώνονται σε 100 mL νερού. Μετά την αραίωση, ανακινήστε 
καλά το διάλυμα. 
Ο υπερβολικά χαμηλός όγκος ψεκασμού (ψεκασμός ULV) βασίζεται σε ψεκασμό αεροζόλ. 
Ο εξοπλισμός ULV χρησιμοποιείται σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να παραχθούν πολύ 
μικρά σταγονίδια, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιόμορφη εφαρμογή με μικρούς όγκους 
υγρών. 
Οι νεφελοψεκαστήρες υπέρμικρου όγκου (ULV)  είναι μηχανές ψυχρής εκνέφωσης που 
χρησιμοποιούν μεγάλους όγκους αέρα σε χαμηλές πιέσεις για να μετατρέψουν το υγρό σε 
σταγονίδια που διασκορπίζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτός ο τύπος μηχανής εκνέφωσης 
μπορεί να παράγει εξαιρετικά μικρά σταγονίδια με διάμετρο που κυμαίνεται από 1-150 μm. 
Τα σταγονίδια που δημιουργούνται είναι τόσο μικρού μεγέθους ώστε απαιτείται μικρότερη 
ποσότητα σκευάσματος για να καλύψει την προς εφαρμογή επιφάνεια. 
Τα οικόσιτα ζώα που ζουν σε οικίες είναι πιθανόν να εκτεθούν στο βιοκτόνο κατά τη 
διάρκεια ή μετά την εφαρμογή. Παρ 'όλα αυτά, ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί 
πλήρως. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των ζώων συντροφιάς με το βιοκτόνο 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μετά από αυτή. 

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου 

Φορέστε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος 
(υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του 
προϊόντος) (μόνο επαγγελματίες). Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον 
τύπου 6, EN 13034). Σε κακές συνθήκες αερισμού, προστατεύστε την αναπνευστική οδό 
(μάσκα με φίλτρο για οργανικούς  ατμούς). 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
 
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: 
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Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος στις αποχετεύσεις ή την διείσδυση του στο έδαφος. Σε 
περίπτωση μόλυνσης υδάτων ή υδροφόρου  ορίζοντα επικοινωνήστε άμεσα με τις Αρμόδιες 
αρχές. 
 
Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: 
Καλύψτε τη χυμένη ποσότητα με υγρή άμμο ή χώμα. Μεταφέρετε σε περιέκτη για απόρριψη 
ως επικίνδυνο απόβλητο. Πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό, αποτρέποντας τα από την 
είσοδο σε αποχετεύσεις επιφανειακών υδάτων. Σε περίπτωση διαρροής ή ανεξέλεγκτης 
απόρριψης σε υδάτινα ρεύματα πρέπει να ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας. 
Απομακρύνετε τα ζώα πριν από την εφαρμογή. 
Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν  παιδιά και ζώα κατά τη διάρκεια εφαρμογής. 
Μην επιτρέπετε στα παιδιά και τα ζώα συντροφιάς να εισέλθουν στην περιοχή που έχει 
υποστεί επεξεργασία μέχρι να στεγνώσουν και να καθαριστούν. 
 

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών 

Μπορεί να προκαλέσει: 
- Βλάβη των ματιών και ερεθισμό του δέρματος. Σε αυτή την περίπτωση, πλύνετε με άφθονο 
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. 
-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο 
-Εάν είναι απαραίτητο, επισκεφθείτε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία 
όπου είναι δυνατόν. Μην αφήνετε τον πάσχοντα μόνο του. 
Οδηγίες για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό: Ακολουθείστε συμπτωματική και 
υποστηρικτική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του 

Οι άδειοι περιέκτες, τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παρήχθησαν 
κατά την εφαρμογή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε αυτά τα απόβλητα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα σημείο 
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. 
 

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης 

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία (HDPE/EVOH) για τουλάχιστον 12 μήνες. 
 
6. Άλλες πληροφορίες 
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