
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 
 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:  
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σταγονίδια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. 
 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι, δημόσιοι χώροι, 
βιομηχανικοί χώροι, πτηνοτροφεία, κτηνοτροφεία, σημεία συλλογής 
απορριμμάτων, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι πρασίνου, χώροι 
παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων, 
Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων (σιτηρών και προϊόντων 
επεξεργασίας τους). 
 

ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ:  
 

Για Κουνούπια: Aedes, Culex, Anopheles & κουνούπι τίγρης (Aedes 
albopictus), Κατσαρίδες: γερμανική (Blattella germanica), ανατολική 
(Blatta orientalis), αμερικάνικη (Periplaneta americana), Σκαθάρι 
απορριμμάτων (Alphitobius diaperinus) με δόση: 5 κ.εκ./λίτρο για 
επιφάνεια 20 τ.μ. 
 

Για Ψύλλους, κοριούς, μυρμήγκια, σκώρους ρούχων (Tineola bisselli-
ella), μύγες, σφήκες, λεπιδόπτερα (Plodia sp., Ephestia sp.) και 
σκαθάρια που προσβάλλουν τρόφιμα ή αποθηκευμένα προϊόντα), 
Αράχνες, κρότωνες και ακάρεα: ακάρεα οικιακής σκόνης 
(Dermatophagoides pteronyssinus), κόκκινο άκαρι των πουλερικών 
(Dermanyssus gallinae) με δόση: 25 κ.εκ./λίτρο για επιφάνεια 20 τ.μ. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Οι επεμβάσεις σε βιομηχανικούς χώρους γίνονται με την προϋπόθεση ότι 
ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή 
σπόρους. 

 Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε ζώα ή κοντά σε φυτά που προο-
ρίζονται για ανθρώπινη και/ή ζωική κατανάλωση. 

 Στις περιπτώσεις χρήσης του προϊόντος σε υλικά που λεκιάζουν 
(υφάσματα, κουρτίνες κ.α.), ελέγξτε πρώτα πιθανές επιπτώσεις σε 
μικρή και μη ορατή περιοχή. 

 

Τρόπος εφαρμογής:  
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. 
Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε 
όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με 
ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη 
πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους 
χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), πτηνοτροφεία, δημόσια κτί-
ρια, μέσα μαζικής μεταφοράς, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. 
Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς σιτηρών και προϊόντων επεξερ-
γασίας τους και σε σφηκοφωλιές. Για την καταπολέμηση των σφηκών 
εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το 
ψεκαστικό διάλυμα. 
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε. 
 

Συνδυαστικότητα: ---
Πώληση: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντο-
μώσεων - μυοκτονιών από το Υπ.Α.Α.Τ.

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε 
διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση 
ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάντε χρήση 
τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα 
συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε αμέσως όλα τα 
λερωμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβου-
λευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια: ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα 
διατηρεί τις αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

    
EW (Cypermethrin 10%) 

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο   
 σκεύασμα επαφής 

και στομάχου 
Προορίζεται για την 
καταπολέμηση ιπτάμενων 
και βαδιστικών εντόμων 
ακάρεων και άλλων 
αρθροπόδων 

Αριθμός Άδειας διάθεσης στην 
Αγορά: ΤΠ18 - 0291                       

 

 

Εγγυημένη σύνθεση:  
Cypermethrin 10% β/o  
Βοηθητικές ουσίες 88,94% β/β     
 

Εναιώρημα λάδι σε νερό (EW) 
  Κάτοχος της Έγκρισης:  
Arysta LifeScience S.A.S.  
Route d’Artix B.P.80, 64150, 
Noguères, Γαλλία  
  
Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά: 

 

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 

Συνθήκες αποθήκευσης -
Χρονική σταθερότητα: Στην
αρχική του κλειστή συσκευασία 
σε ξηρό και δροσερό μέρος, 
μακριά από την έκθεση του 
στο ηλιακό φώς, διατηρείται 
σταθερό για δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία
παρασκευής.

 
    

   

Αριθ. Παρτίδας/ 

 
   

Ημερ. Παραγωγής:  

 
   

βλέπε συσκευασία

  

BIOKTONO

Περιεχόμενο:1L 
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Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ.: 15233, Τηλ.: 210 5578 777


