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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

τορεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο θσηοπροζηαηεσηηθό προχόλ 

  CONTROL 36SL     κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

 

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

3505 

26/03/2018 

Θα θαζνξηζηεί κεηά ηελ επαλέγθξηζε ηνπ 
πξντφληνο αλαθνξάο 

 

ALBAUGH TKI d.o.o. 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 
 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 4058 (Έληππν 01), γηα ρνξήγεζε άδεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ 
πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 
αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ 
Διιάδα 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηεηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Φηάιεο 
100θ.εθ., 250θ.εθ., 500θ.εθ., 1Λ, 

2Λ, 2.5Λ, 3Λ, 5Λ 
PET ή HDPE 

2 Γνρεία 10Λ, 20Λ, 25Λ θαη 50Λ PET ή HDPE 

 

  

 Γ) Γραζηηθή οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

Control 36SL      

Ππθλφ δηάιπκα (SL)  

glyphosate νμχ 36% β/o (ππφ κνξθή άιαηνο 
ηζνπξνππιακίλεο: 48,8% β/ν) 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 56,55%  β/β 

Albaugh TKI d.o.o 

 

Albaugh TKI d.o.o 
 

 

Albaugh TKI d.o.o 
 

glyphosate  

95% β/β min 

ALBAUGH LLC, USA 

ALBAUGH LLC, USA 
 



 

Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Γηαζπζηεκαηηθφ, κε εθιεθηηθφ δηδαληνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ 
(αγξσζησδψλ, πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ) θαη πδξνραξψλ δηδαλίσλ, μπισδψλ θπηψλ, θαζψο θαη γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νξνβάγρεο ηνπ θαπλνχ.       
Απνξξνθάηαη απφ ηα θχιια θαη ηνπο ηξπθεξνχο βιαζηνχο ησλ δηδαλίσλ θαη παξεκπνδίδεη ην 
έλδπκν EPSPS αλαζηέιινληαο ηελ βηνζχλζεζε ησλ αξσκαηηθψλ ακηλνμέσλ. 

 
 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο ηνπ θπιιψκαηνο ησλ δηδαλίσλ κε 20-40 ιίηξα λεξφ  αλά δεθάξην θαη 
ρσξίο λα έιζνπλ ζε  επαθή ηα ζηαγνλίδηα ηνπ  ςεθαζηηθνχ  δηαιχκαηνο  κε ην  θχιισκα,  ηνπο 
ηξπθεξνχο  βιαζηνχο ή  ηνπο θαξπνχο ησλ θαιιηεξγεηψλ πξνο απνθπγήλ θπηνηνμηθφηεηαο ή 
ζπζζψξεπζεο ππνιεηκκάησλ ζηνπο θαξπνχο.  
Γηα ηελ νξνβάγρε ζην θαπλφ εθαξκφδεηαη κε 30-40 ιίηξα λεξφ αλά δεθάξην κε ςεθαζκφ 
θαιχςεσο ηεο θπηείαο.  
Υξεζηκνπνηείηε κπεθ ηχπνπ ζθνχπαο θαη ςεθάζηε κε πίεζε κηθξφηεξε απφ 2 αηκφζθαηξεο  
(30 PSI). 

Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ θαη πξνζζέζηε 
αλαδεχνληαο ηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. πκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ 
ζπλερή αλάδεπζε.             
Να κελ ρξεζηκνπνηείηε αθάζαξην ή ζθιεξφ λεξφ γηα ηε δηάιπζε ηνπ θαξκάθνπ.   
  
Σρόπος θαζαρηζκού υεθαζηήρα: Αδεηάζηε ηειείσο ην ςεθαζηήξα. Ξεπιχλεηε ην ςεθαζηήξα 
θαη φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ςεθαζηηθνχ κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα μεπιχλεηε 
ηξεηο (3) θνξέο κε θαζαξφ λεξφ  

 
 



 

5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρκογής 
 Εηδάληο ποσ 

ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη  
Υρόλος εθαρκογής 

Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 

περίοδο 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

 
Δζπερηδοεηδή:    
- Πνξηνθαιηά                   
- Μαληαξηληά            
-Λεκνληά                               
- Γθξέηπ-θξνπη            
- Κηηξηά 
 

Αθρόδρσα: 
-Ακπγδαιηέο  
 
Μειοεηδή: 
- Μειηά      
- Αριαδηά 
 

Πσρελόθαρπα: 
-Βεξηθνθηά 
-Νεθηαξηληά 
-Ρνδαθηληά 
- Κεξαζηά 
 
Ακπέιηα 
(επηηξαπέδηα  θαη  
νηλνπνηήζηκα) 
 

 
Διηές 

Δηήζηα δηδάληα (*) 
Αγρφζηώδε θαη 

πιαηύθσιια  

20 – 40  

150 – 200  

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη ζην 
ζηάδην ηεο δσεξήο ηνπο 

αλάπηπμεο.  

 
 
 
 

2 εθαξκνγέο 
 

 
 
 

Μνιφρα 
(Malva spp.)  
Σζνπθλίδα  
(Urtica sp.) 

 (Polygonum sp.) 
Αληξάθια  

(Portulaca oleracea) 

400 – 600  
 

 

Ποισεηή δηδάληα (**) 

20 – 40  

 

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη 
θνληά ζηελ άλζεζε, θαηά ηελ 
άλζεζε ή ιίγν κεηά απφ απηή 

1 εθαξκνγή 
 

Αγξηάδα  
(Cynodon dactylon)  

 

750 – 1000 

Βέιηνπξαο  
(Sorghum hapepense)  

500 

Φηέξε  
(Pteridium acquilinum)  

 

500 

Πεξηθνθιάδα 
(Convolvulus arvense) 

1000 

Κίξζην  
(Cirsium arvense)  

 

1000 

Κχπεξε  
(Cyperus sp.)  

1ε εθαξκνγή 
600 θαη 2ε 

εθαξκνγή 500 

α) 1ε εθαξκνγή θαηά ηελ 
άλζεζε 

β) 2ε εθαξκνγή ζε πεξίπησζε 
αλαβιάζηεζεο 

2 εθαξκνγέο 
 



Πεδίο Δθαρκογής 
 Εηδάληο ποσ 

ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη  
Υρόλος εθαρκογής 

Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 

περίοδο 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Βακβάθη (***)  

Δηήζηα δηδάληα (*) 
Αγρφζηώδε θαη 

πιαηύθσιια  

20 – 40 

150 – 200  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
κεηαμχ ησλ γξακκψλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο άλζεζεο. 
1 

Ποισεηή δηδάληα 
Βέιηνπξαο  

(Sorghum hapepense) 
500 

Καπλός 
 

Οροβάγτε  
(Orobanche ramose)  

30 – 40  
α) 40  
β) 60  

Φεθαζκνί θαιχςεσο  
α) 40 εκέξεο κεηά ηε 

κεηαθχηεπζε  
β) 60 εκέξεο κεηά ηε 

κεηαθχηεπζε  

2 

Αγροί κεηά ηε 
ζσγθοκηδή ηες 
θαιιηέργεηας ή πρηλ 
ηε θαηεργαζία ηοσ 
εδάθοσς γηα ζπορά 

Δηήζηα δηδάληα (*) 
Αγρφζηώδε θαη 

πιαηύθσιια  

20 – 40  

150 – 200  

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη ζην 
ζηάδην ηεο δσεξήο ηνπο 

αλάπηπμεο 

 
 

1 
 

Μνιφρα 
(Malva spp.)  
Σζνπθλίδα  
(Urtica sp.) 
Πολσκόμπι 

 (Polygonum sp.) 
Αληξάθια  

(Portulaca oleracea) 

400 – 600 

Ποισεηή δηδάληα (**) 

500-1000 
(αλάινγα κε 
ην είδνο ηνπ 
πνιπεηνχο 
δηδαλίνπ σο 
αλσηέξσ) 

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη πξηλ 
ηελ άλζεζε, θαηά ηελ άλζεζε ή 

ιίγν κεηά απφ απηή 



Πεδίο Δθαρκογής 
 Εηδάληο ποσ 

ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη  
Υρόλος εθαρκογής 

Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 

περίοδο 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Αθαιιηέργεηες 
εθηάζεης 

Δηήζηα δηδάληα (*) 
Αγρφζηώδε θαη 

πιαηύθσιια  

 

150 – 200  

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη ζην 
ζηάδην ηεο δσεξήο ηνπο 

αλάπηπμεο 
2 εθαξκνγέο 

Μνιφρα 
(Malva spp.)  
Σζνπθλίδα  
(Urtica sp.) 
Πολσκόμπι 

 (Polygonum sp.) 
Αληξάθια  

(Portulaca oleracea) 

400 – 600  

Ποισεηή δηδάληα (**) 

500-1000 
(αλάινγα κε 
ην είδνο ηνπ 
πνιπεηνχο 
δηδαλίνπ σο 
αλσηέξσ) 

Όηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη πξηλ 
ηελ άλζεζε, θαηά ηελ άλζεζε ή 

ιίγν κεηά απφ απηή 
1 

Ξσιώδεης ζάκλοη, βάηα 
(Rubus sp.) 

500 – 1000  
Όηαλ βξίζθνληαη ζε πιήξε 

αλάπηπμε 
1  

Καηά κήθος 
αρδεσηηθώλ θαη 
αποζηραγγηζηηθώλ 
θαλαιηώλ 

Τδροταρή δηδάληα  20 – 40  800 – 1000  
Κνληά ή θαηά ηελ άλζεζε ησλ 

δηδαλίσλ  
1 

(*) Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εηήζησλ δηδαλίσλ απαηηνχληαη ζπλήζσο κηα κε δχν εθαξκνγέο (ρεηκψλα- άλνημε ή/θαη θαινθαίξη-θζηλφπσξν) 
αλάινγα κε ηελ επνρή εκθάληζεο ησλ δηδαλίσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα φηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο δσεξήο ηνπο αλάπηπμεο.  
(**) Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πνιπεηψλ δηδαλίσλ απαηηείηαη ζπλήζσο κία εθαξκνγή φηαλ ηα δηδάληα βξίζθνληαη θνληά ζηελ άλζεζε θαηά ηελ 
άλζεζε ή ιίγν κεηά απφ απηή.  
(***) ην βακβάθη ν ςεθαζκφο πξέπεη λα είλαη θαηεπζπλφκελνο κεηαμχ ησλ γξακκψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Σα 
ζηαγνλίδηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζηειέρε θαη ην θχιισκα ησλ θπηψλ. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε 
πξνζηαηεπηηθψλ θαιπκκάησλ (θαιππηξψλ) γχξσ απφ ηα κπεθ. 



Παραηερήζεης  

1. ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηα ακπέιηα ν ςεθαζκφο ησλ δηδαλίσλ πξέπεη λα είλαη 
θαηεπζπλφκελνο απνθεχγνληαο επαθή ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο κε 
θχιισκα, ηξπθεξνχο βιαζηνχο, παξαθπάδεο θαη κε επνπισκέλεο πιεγέο θιαδέκαηνο. Ο 
ςεθαζκφο επηηξέπεηαη κφλν ζε εγθαηεζηεκέλνπο νπσξψλεο ή ακπειψλεο απφ ην ηξίην (3ν) έηνο 
απφ ηελ θχηεπζή ηνπο θαη κεηά, αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 
2. Γηα ηα πιαηχθπιια δηδάληα Malva spp (κνιφρεο), Urtica spp. (ηζνπθλίδεο) Polygonum spp., 
(πνιπθφκπη, ιαπάηζα), Portulaca oleracea (αληξάθια), ε δφζε θπκαίλεηαη απφ 400 – 600   
θ.εθ./δεθάξην αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 
3. Γηα ηελ αγξηάδα ε εθαξκνγή λα γίλεηαη φηαλ έρεη χςνο 15-30 εθαηνζηά. 
4. Γηα ηελ θηέξε ε εθαξκνγή λα γίλεηαη κεηά ην μεδίπισκα ηεο θνξπθήο. 
5. Να κε γίλεηαη ςεθαζκφο αλ αλακέλεηαη βξνρή ζε 6 ψξεο. 
6. Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιηέξγεηεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξνπαξαγσγή. 
7. Μελ ςεθάδεηε φηαλ θπζάεη. 
8 Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο παξάγνπλ ππφγεην βξψζηκν πξντφλ πξηλ ηε 
ζπγθνκηδή ηνπο. 
9. Γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο επηηξέπεηαη ε ζπιινγή ηνπο κφλν απφ ην δέληξν. 
10. Η εθαξκνγή λα γίλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζηα ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα 

 

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

 

 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

 

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

Καιιηέξγεηεο Υξφλνο Αζθάιεηαο 

Γηα φιεο ηηο  θαιιηέξγεηεο  7 εκέξεο 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: G  
 

 Να εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ (κεραληθή κέζνδνο, 
θαιιηεξγεηηθά κέηξα θιπ) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη λα γίλεηαη ελαιιαγή δηδαληνθηφλσλ 
(δηδαληνθηφλα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο) γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ 
δηδαλίσλ ζηελ δξαζηηθή νπζία glyphosate. 

 ε αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα πξέπεη λα γίλεηαη θαηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο ησλ 
δηδαλίσλ ζηα πξαλή θαη κε ηξφπν ψζηε ζηαγνλίδηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο λα κελ πάλε ζην 
λεξφ. 

     
 
 

----- 

ε αγξνχο κεηά ηελ ζπγθνκηδή θαη πξηλ ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γηα ζπνξά λα κεζνιαβεί 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκεξψλ γηα ηα εηήζηα δηδάληα θαη δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ, γηα 
ηα πνιπεηή δηδάληα πξηλ ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο.  
 

Να κελ επηηξέπεηαη ε βφζθεζε ησλ ςεθαζκέλσλ δηδαλίσλ αθφκα θαη 
φηαλ απηά μεξαζνχλ. 



9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Δηθνλνγξάκκαηα Κηλδχλνπ: 

  

 

 

 

 

12. Γειψζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο:  

 

 

 

13. Γειψζεηο Πξνθχιαμεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GHS09 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ φηαλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο  εηηθέηαο 
 
 

---- 
 
 

 

H411  Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο  
 

P102 Μαθξηά απφ παηδηά.  
 

P270 Μελ ηξψηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ  
 

P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν.  
 

«Φνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο»  
«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ».  
 

SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.  
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κίαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 5 κέηρφλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα.  

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε κίαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 10    
κέηρφλ απφ κε γεσξγηθή γε.  

 
EUH401  Για να αποθύγεηε κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον ακολοσθείζηε 

ηις οδηγίες τρήζης.  
 
 



14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος θαη ηες 

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:   26/03/2018  

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

ε περίπηφζε επαθής κε ηο δέρκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα 
πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη.  
ε περίπηφζε επαθής κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξφ γηα αξθεηά 
ιεπηά θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ.  
ε περίπηφζε θαηάποζες: Υνξεγείζηε επαλεηιεκκέλα ελεξγφ άλζξαθα δηαιπκέλν ζε κεγάιεο 
πνζφηεηεο λεξνχ. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα εάλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.  
Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ.  
ε περίπηφζε εηζπλοής: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα απφ ην ρψξν ηεο έθζεζεο, δηαηεξείζηε ηνλ 
δεζηφ θαη μεθνχξαζην. Απεπζπλζείηε πξνιεπηηθά ζε γηαηξφ.  
 
Αληίδοηο: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Η ρξήζε αηξνπίλεο 
θαη νμίκεο δελ ελδείθλπηαη.          
 

Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή 
ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία ηνπ ζε ρψξν μεξφ, δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν. 

 
 

Οη θηάιεο θαη ηα δνρεία μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα, γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε 
ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.        

 
 

Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


