
NIAR-NEO
BRODIFACOUM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0,0029%

Εγγυημένη σύνθεση : Brodifacoum 0,0029% β/β

Βοηθητικές ουσίες 99,9971% β/β

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. (ΥΑΑ&Τ): ΤΠ14-0124 / 21-6-2017ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (BIOKTONO)

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).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ)

Το προϊόν (Τρωκτικοκτόνο-Βιοκτόνο) χρησιμοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας, την 
προστασία αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων και την προστασία υλικών (πχ ιστορικά κτίρια, 
τεχνικά αντικείμενα). Προορίζεται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των 
καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια) 
μέσω: α) καλυμμένης εφαρμογής, β) σε δολωματικούς σταθμούς. Για χρήση κατά των ποντικών, 
επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε 
καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, 
ανθεκτικοί στην παραβίαση,  δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι). Για τους αρουραίους και 
τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα 
δολώματος που απαιτείται για μια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η 
συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία 
δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, οι 
δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να 
τοποθετείται τυχαία.
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ. 
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την 
απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.
Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. 
Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με 
σοβαρή προσβολή.
Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε 
τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές 
όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται 
εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν 
δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά 
την εφαρμογή. Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα 
συντροφιάς και μη στοχευόμενα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και μη 
στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Κατά την τοποθέτηση των 
δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από 
άλλα ζώα ή παιδιά. Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην 
μπορούν να απομακρυνθούν. Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά 
τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Αναζητήστε 
και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται 
καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις. Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Απομακρύνετε 
όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα 
νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη 
χρήση προστατευτικών γαντιών.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 

Η Βρωδιφακούμη 
(Brodifacoum) είναι ένα 

αντιπηκτικό που 
ενδεχομένως να 

προκαλέσει αιμορραγία, η 
έναρξη της αιμορραγίας 

μπορεί να καθυστερήσει για 
αρκετές ημέρες μετά την 
έκθεση. Αν δεν υπάρχει 
ενεργή αιμορραγία, θα 

πρέπει να καταμετρηθεί ο 
χρόνος προθρομβίνης (INR) 

στην εμφάνιση του 
περιστατικού και σε 48-72 

ώρες μετά την έκθεση. Αν ο 
χρόνος προθρομβίνης (INR) 
είναι μεγαλύτερος από 4, 

χορηγήστε 5-10 mg 
βιταμίνης Κ1 

(φυτομεναδιόνη) μέσω 
αργής ενδοφλέβιας 
έγχυσης (100 μg/kg 

σωματικού βάρους για 
παιδιά). Ενδεχομένως να 

χρειαστεί θεραπεία με 
βιταμίνη Κ1 (από το στόμα 

ή ενδοφλεβίως) για 
αρκετές εβδομάδες. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη Κ1 
(υπό ιατρική 

παρακολούθηση).
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210 7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής 
σκευάσματος-Εργοστάσιο παρασκευής :
ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 
Conselve (Padova), ITALY          

Υπεύθυνος επικοινωνίας & για την 
τελική συσκευασία και σήμανση : 
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Η πώλησή του 
επιτρέπεται από 

καταστήματα 
εμπορίας γεωργικών 
φαρμάκων και από 

φαρμακεία.

DELTA GAMMA AGRO Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα

19300 Ασπρόπυργος, Αθήνα, Ελλάδα
ΤΗΛ: 210 2849412, 210 5595944 

FAX: 210 2850352
email: dgagro@otenet.gr   www.dgagro.gr

Αποκλειστική Διάθεση: 

Καθαρό βάρος (Net weight): 

150  ΓΡΑΜ. (g)
(περιέχει δόλωμα σε σακουλάκια 
των 50 γραμμαρίων)

• Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες στα όργανα (στο 

αίμα) ύστερα από 
παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση. 
• Μακριά από παιδιά. 

• Διαβάστε την ετικέτα πριν 
από τη χρήση. 

• Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί 

σας τον περιέκτη του 
προϊόντος. • Φυλάσσεται 

κλειδωμένο. •  Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 

•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. 

NIAR-NEO Wheat NIAR-NEO WheatWheat
NIAR-NEO
Wheat

Ημερομηνία Παραγωγής 
(Prod. Date):
Αριθμός Παρτίδας 
(Lot No.):

ΒΛΕΠΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(see stamp) 


