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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

LANCET 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι μικρογαλάκτωμα (ME) με δραστική ουσία 5,0 % β/β (etofenprox) και 95,0% β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: ACTIVA S.R.L. 

Παρασκευαστής: ALTHALLER ITALIA S.R.L 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
XΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ 
Ακμαία Κουνούπια (Culex spp., Aedes spp.) 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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.  
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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. 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμός με την εφαρμογή ψυχρής εκνέφωσης. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
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 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. 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. 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 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.  
 
 
 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
- 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. 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. 
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Προφυλάξεις για το περιβάλλον: 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. 

  
  

 

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

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- 

 


