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CY - RATIMOR BRODIFACOUM WAX BLOCKS
RB- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία 
συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. Πριν από τη 
χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα 
χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το 
χώρο απο πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. 
χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον 
μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας 
αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών 
και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. Οι δολωματικοί 
σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί 
δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία 
κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.). Όπου είναι 
δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε 
άλλες κατασκευές. [Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα]. 
Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν 
πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη 
στόχοι. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά 
και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά 
σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό. Όταν 
χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πλύνετε τα 
χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το 
προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του. Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος 
και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, 
απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα 
τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε 
την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά 
τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από 
τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών). Με τη χρήση αυτού 
του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 
35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή 
φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν 
υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα 
των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του 
προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων- 
μυοκτονιών. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια 
συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών. Απορρίψτε τα νεκρά 
τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Μέθοδος εφαρμογής: Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, 
δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι). Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. 
Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
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.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε 
εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν 
άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 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 ΚΙ (φυτομεναδιόνη) μέσω 
αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 pg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη ΚΙ 
(από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες. Αντίδοτο: βιταμίνη ΚΙ (υπό ιατρική παρακολούθηση). 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401
Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση 
του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά 
τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους. Το παρόν προϊόν 
περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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: Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Φυλάξτε το σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, 
πτηνά, κατοικίδια και παραγωγικά ζώα.

Περιεχόμενο: 300 γρ. (10 γρ.)
Ημ. Παραγωγής - Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία
Δραστική ουσία: Brodifacoum (ISO) - βρωδιφακούμη (ISO) 0,0029 % (Αριθμός CAS: 56073-10-0)
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: KY-0044

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) 
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H). Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. 
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες. Μην αναπνέετε σκόνη. Πλύνετε τα χέρια και 
το εκτεθειμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Συμβουλευθείτε γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΉ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Εσωτερικοί χώροι (Οικιακός ποντικός (Mus musculus), Καφέ 
αρουραίος (Rattus norvegicus), Αρουραίος της στέγης (Rattus rattus)):
Ποντίκια: Χρησιμοποιείστε 10 έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. 
Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση 
στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.
Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης συνιστάται κάθε 
2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε 
εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.
Αρουραίοι: Χρησιμοποιείστε 10 έως 60 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 5-7 
ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία 
βάση στη συνέχεια.
Μέθοδος εφαρμογής: Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι 
εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι). 
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). 
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην 
ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. Το προϊόν δεν πρέπει 
ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
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.
Οι δολωματικοΐ σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά 
την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση 
στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι 
δολωματικοΐ σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται 
τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
Σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια (Καφέ αρουραίος 
(Rattus norvegicus), Αρουραίος της στέγης (Rattus rattus)):
Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε 10 έως 60 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 5-7 
ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία 
βάση στη συνέχεια.300 γρ.

Κάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής σκευάσματος:
UNICHEM d.o.o.,
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία,
Tel.: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si 

Υπεύθυνος επικοινωνίας – Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus LTD
P.O.Box 12508, Latsia, Nicosia, 2250, CY
Phone: (+357) 22815353 
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