
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOMI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

  

Εντομοκτόνο (Βιοκτόνο) σκεύασμα για την οριστική αντιμετώπιση αραχνών, 

κατσαρίδων (ακμαία), μυρμηγκιών (ακμαία) και Κοριών (ακμαία Cimex lectularius). 

Εγγυημένη Σύνθεση: 

Deltamethrin 0,051 % β/β + Βοηθητικές ουσίες: 99.949 % β/β. 
Mορφή: Σκόνη Επίπασης (DP). 

Κάτοχος της Έγκρισης: Sharda Cropchem Espana S.L. Edificio Atalayas Business 

Center. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   
Χρήση #1 – Χρήση από το ευρύ κοινό 

Οργανισμοί Στόχοι 

 

Αράχνες. 
Κατσαρίδες (ακμαία).  
Μυρμήγκια (ακμαία). 
Κοριοί (ακμαία Cimex lectularius). 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί & Eξωτερικοί χώροι. 

Μέθοδος (οι) εφαρμογής Απευθείας εφαρμογή με επίπαση μέσω:  

 Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας.  

 Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο. 

 Φυσητήρα σκόνης. 

 Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο. 
 
Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές (εσωτερικοί χώροι): Απευθείας 
εφαρμογή με επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες 
σε ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες 
κρυψώνες).  
Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών (εξωτερικοί χώροι): Το προϊόν 
εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες γύρω και πάνω στις εισόδους της 

 

             
 



φωλιάς ή απευθείας μέσα στη φωλιά από όλες τις εισόδους.  

Δοσολογία και συχνότητα 

εφαρμογής: 

Δοσολογία:  
Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές: 20 γρ. ανά τ.μ.  
Εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.  
Για φιαλίδια που φέρουν δοσομετρικό πώμα:  
Το δοσομετρικό πώμα φέρει 3 είδη οπών (μεγάλες, μεσαίες, 
μικρές). Από το δοσομετρικό πώμα απελευθερώνεται ποσότητα 
προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω:  

 1 μεγάλη έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 2 
δευτερόλεπτα  

 1 μεσαία έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 6 
δευτερόλεπτα  

 7 μικρές έξοδοι απελευθερώνουν 0.5 γρ. προϊόντος με 
κάθε κίνηση  

 
Συχνότητα εφαρμογής:  

 Εσοχές και ρωγμές: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος με 
ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών.  

 Φωλιές μυρμηγκιών: Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, 
μέχρι 5 φωλιές γύρω από το σπίτι.  

 
 

 

Οδηγίες χρήσης ανά χρήση:  

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.  
Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.  

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα.  

Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.  

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή 

άλλων ζώων.  

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών.  

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή εφαρμογής.  

Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν από την εφαρμογή καλύψτε δεξαμενές 

νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει 

σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.  

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με 

τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.  

Μη μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες 

συσκευασίες.  

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζετε κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να 

μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.  

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν ή να βραχούν, 

π.χ. προστατευμένες από βροχή, πλημύρρες και νερό καθαρισμού. Εάν η προσβολή 

επιμένει παρά την εφαρμογή των οδηγιών της ετικέτας, επικοινωνήστε με 

αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών. 

 



Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση: 

(α) Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές:  

Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές, όπου τα 

έντομα κρύβονται (κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ.).  

Μέχρι 2 εφαρμογές το χρόνο με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών.  

(β) Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών:  

Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες σε περιοχή γύρω από τις εισόδους της φωλιάς και/ή 

μέσα στις εισόδους της φωλιάς με μέγιστη δόση 2 γρ. σκευάσματος ανά φωλιά.  

Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από το σπίτι. 

 

Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων 

βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που 

σχετίζονται με τη χρήση: 

 

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες:  
Δραστικότητα: Όχι  

Χημική σταθερότητα: Το προϊόν παραμένει σταθερό έως 3 χρόνια.  

Συνθήκες προς αποφυγήν: Αποφύγετε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την έκθεση 

στο ηλιακό φως. Ασυμβίβαστα υλικά: Ισχυρά οξέα και βάσεις, ισχυροί οξειδωτικοί 

παράγοντες.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Εάν το προϊόν καεί, π.χ. ως αποτέλεσμα 

πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει καπνό και τοξικές αναθυμιάσεις.  

 

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  

Περιγραφή πρώτων βοηθειών  

Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα 

μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ξεκούρασης. Διατηρήστε τη 

θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με 

το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την 

αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο 

του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, 

δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.  

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως 

ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό 

χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.  

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι 

και νερό, χωρίς τρίψιμο.  

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με 

άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε 

να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική 

βοήθεια.  

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Η 

δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα: παραισθησία, που 

μπορεί να είναι σοβαρή στο δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα 

μάτια, στο δέρμα και στις βλεννώδεις μεμβράνες. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό, βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Διέγερση, γαστρεντερικές 

διαταραχές, τρέμουλο, ζάλη, κεφαλαλγία, λήθαργος, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυϊκές 

συσπάσεις, ναυτία, απώλεια συνείδησης.  

Ενδείξεις άμεσης χορήγησης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: 



Αρχικά, η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.  

Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777  

Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος  
Προσωπικές προφυλάξεις: προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 

ανάγκης: Κρατήστε μακριά τους ανθρώπους και απομονώστε την περιοχή διαρροής. 

Αποφύγετε την επαφή με την χυμένη ποσότητα ή τις μολυσμένες επιφάνειες.  

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  

Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε 

υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και 

κλείνοντας την αποχέτευση.  

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινες οδούς, υπονόμους, 

αποχετεύσεις.  

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε 

αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας 

την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

που σχετίζονται με τη χρήση: 

Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

διαχείρισης αποβλήτων. Μην το αδειάζετε σε υπόνομους.  

Μην μολύνετε υδάτινους όγκους, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με 

άδειες συσκευασίες.  

Μην επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες.  

 

Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές 

συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση: 

Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα.  

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, 

σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το απευθείας ηλιακό φως.  

Προστατέψτε το από υγρασία.  

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία του αέρα.  

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  

Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.  

Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 3 χρόνια 

 

Χρήση # 2 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 

Οργανισμοί Στόχοι 

 

Αράχνες. 
Κατσαρίδες (ακμαία). 
Μυρμήγκια (ακμαία). 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί & Eξωτερικοί χώροι. 



Μέθοδος (οι) εφαρμογής Απευθείας εφαρμογή με επίπαση μέσω:  

 Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας. 

 Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο. 

 Φυσητήρα σκόνης. 

 Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο. 
Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές (εσωτερικοί χώροι): Απευθείας 
εφαρμογή με επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες 
σε ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες 
κρυψώνες).  
Εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες (εσωτερικοί χώροι): Το προϊόν 
εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε κενά και κοιλότητες (μεταξύ 
διαχωριστικών τοιχωμάτων, οπές, κτλ).  
Εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών (εξωτερικοί χώροι): Το προϊόν 
εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες γύρω και πάνω στις εισόδους της 
φωλιάς ή απευθείας μέσα στη φωλιά από όλες τις εισόδους.  

Δοσολογία και συχνότητα 

εφαρμογής: 

Δοσολογία:  
Εφαρμογή σε ρωγμές ,εσοχές, κενά και κοιλότητες: 20 γρ. ανά τ.μ.  
Εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.  
 
Συχνότητα εφαρμογής:  

 Ρωγμές, εσοχές, κενά και κοιλότητες: Μέχρι 6 εφαρμογές 
ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ 
εφαρμογών.  

 Φωλιές μυρμηγκιών: Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, 
μέχρι 5 φωλιές γύρω από το σπίτι και μέχρι 7 εφαρμογές 
γύρω από μεγάλα κτίρια.  

 
 

Οδηγίες χρήσης ανά χρήση: 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.  

Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.  

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα. 

Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.  

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή 

άλλων ζώων.  

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών.  

Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή εφαρμογής.  

Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν από την εφαρμογή καλύψτε δεξαμενές 

νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει 

σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.  

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με 

τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.  

Μη μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες 

συσκευασίες.  

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζετε κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να 

μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.  

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν ή να βραχούν, 

π.χ. προστατευμένες από βροχή, πλημύρρες και νερό καθαρισμού.  

Για εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες:  



 Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε κενά/κοιλότητες όπου 

τα έντομα κρύβονται (για παράδειγμα κενά διαχωριστικών τοιχωμάτων)  

 Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ 

εφαρμογών.  

 

Για εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές:  

 Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές 

όπου τα έντομα κρύβονται (κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ.)  

 Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ 

εφαρμογών.  

 

Για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών:  

 Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες στην περιοχή γύρω από την μυρμηγκοφωλιά 

και/ή μέσα στις εισόδους της φωλιάς με μέγιστη δόση 2 γρ. σκευάσματος ανά 

φωλιά.  

 Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από σπίτι και μέχρι 7 

εφαρμογές γύρω από μεγάλα κτίρια.  

 

Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση: 

Στρατηγικές για την διαχείριση της ανθεκτικότητας:  

- Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη 

χρήση.  

- Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην το 

εφαρμόζετε σε περίπτωση βροχής ή αέρα.  

- Για να φτάσετε φωλιές που βρίσκονται κάτω από βεράντες, ρίξτε το προϊόν 

προσεκτικά σε ρωγμές και εσοχές ή μεταξύ των αρμών των πλακιδίων και αποφύγετε 

την εξάπλωση του προϊόντος.  

- Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε βύθιση ή υγρασία, π.χ. 

προστατευμένες από βροχή, πλημύρες και νερό καθαρισμού.  

- Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, διατηρήστε 

καλές πρακτικές υγιεινής: απομακρύνατε ή εμποδίστε την πρόσβαση σε όλες τις 

πηγές τροφής των εντόμων. Το δόλωμα πρέπει να είναι η βασική πηγή τροφής των 

μυρμηγκιών.  

- Ελέγξτε τις περιοχές εφαρμογής ανά εβδομάδα. 

- Λάβετε υπόψη τον βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά του εντόμου-στόχου και 

προσαρμόστε κατάλληλα τις εφαρμογές. Συγκεκριμένα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο 

στάδιο του στόχου, την περίοδο και τις περιοχές εφαρμογής.  

- Υιοθετήστε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως τον 

συνδυασμό χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλες μεθόδους δημόσιας 

υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, στόχοι, 

συνθήκες χρήσης, κτλ.). 

- Ενημερώστε τον διανομέα ή τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι 

αποτελεσματική.  

- Ο κάτοχος της έγκρισης πρέπει να καταγράφει οποιαδήποτε συμβάν ανθεκτικότητας 

στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με την διαχείριση 

ανθεκτικότητας (δεν είναι σχετικό για την ετικέτα του προϊόντος).  

- Καθορίστε ένα όριο και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε 

πληθυσμούς σε καίρια σημεία (τουλάχιστον μία επισκόπηση ανά έτος) ώστε να 

ανιχνεύσετε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στην δραστική ουσία. 



Πληροφορίες από προγράμματα παρακολούθησης ανθεκτικότητας επιτρέπουν την 

έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και δίνουν πληροφορίες για σωστή λήψη 

αποφάσεων.  

 

Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων 

βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που 

σχετίζονται με τη χρήση: 

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: 

Δραστικότητα: Όχι  

Χημική σταθερότητα: Το προϊόν παραμένει σταθερό έως 3 χρόνια.  

Συνθήκες προς αποφυγήν: Αποφύγετε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την έκθεση 

στο ηλιακό φως. Ασυμβίβαστα υλικά: Ισχυρά οξέα και βάσεις, ισχυροί οξειδωτικοί 

παράγοντες.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Εάν το προϊόν καεί, π.χ. ως αποτέλεσμα 

πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει καπνό και τοξικές αναθυμιάσεις.  

Οδηγίες πρώτων βοηθειών: 

Περιγραφή πρώτων βοηθειών. 

Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα 

μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ξεκούρασης. Διατηρήστε τη 

θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με 

το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την 

αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο 

του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, 

δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.  

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως 

ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό 

χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.  

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι 

και νερό, χωρίς τρίψιμο.  

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με 

άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε 

να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική 

βοήθεια.  

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Η 

δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα: παραισθησία, που 

μπορεί να είναι σοβαρή στο δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα 

μάτια, στο δέρμα και στις βλεννώδεις μεμβράνες. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό, βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Διέγερση, γαστρεντερικές 

διαταραχές, τρέμουλο, ζάλη, κεφαλαλγία, λήθαργος, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυϊκές 

συσπάσεις, ναυτία, απώλεια συνείδησης.  

Ενδείξεις άμεσης χορήγησης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: 

Αρχικά, η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.  

Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777  

Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: 
Προσωπικές προφυλάξεις: προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 

ανάγκης: Κρατήστε μακριά τους ανθρώπους και απομονώστε την περιοχή διαρροής. 

Αποφύγετε την επαφή με την χυμένη ποσότητα ή τις μολυσμένες επιφάνειες.  

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  



Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε 

υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και 

κλείνοντας την αποχέτευση.  

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινες οδούς, υπονόμους, 

αποχετεύσεις.  

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή 

σε αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο 

φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

που σχετίζονται με τη χρήση: 

Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

διαχείρισης αποβλήτων.  

Μην το αδειάζετε σε υπόνομους.  

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες 

συσκευασίες.  

Μην επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες  

 

Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές 

συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση:  

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, 

σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το απευθείας ηλιακό φως.  

Προστατέψτε το από υγρασία.  

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία του αέρα.  

Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα. Μακριά 

από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  

Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.  

Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 3 χρόνια. 
 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης:  

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα.  

Μακριά από παιδιά.  

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνής 

κανονισμούς.  
 

 


