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ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 100 γραμ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: To MΥΟΡΕΧ pellets είναι ετοιμόχρηστο 
δόλωμα με δραστική ουσία το difenacoum. Καταπολεμά απο-
τελεσματικά πολλά είδη ποντικών και αρουραίων και ιδιαίτε-
ρα εκείνα που ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στην warfarin και άλ-
λα τρωκτικοκτόνα. Προκαλεί αργά ανώδυνο θάνατο με εσωτε-
ρική αιμορραγία, εφόσον η ποσότητα που καταναλώθηκε εί-
ναι θανατηφόρος.
ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για ποντικούς 30-50 γρ. ανά σημείο 
τοποθέτησης δολώματος. Για αρουραίους 150-200 γρ. ανά ση-
μείο δόλωσης. Να χρησιμοποιούνται πολλά σημεία τοποθέτη-

σης δολώματος: σε οικήματα 10 έως 40 ανάλογα με την προ-
σβολή, σε αγρούς περιφερειακά ένα κουτί (100 γραμ.) ανά 3 
μέτρα.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το δόλωμα πρέπει 
να τοποθετείται σε θέσεις προφυλαγμένες από βροχή και 
απρόσιτες από τα κατοικίδια και αγροτικά ζώα. Ο χώρος κα-
ταπολέμησης θα πρέπει να είναι καθαρός από άλλες τροφές 
στις οποίες μπορεί να έχουν συνηθίσει οι ποντικοί. Τα σημεία 
τοποθέτησης δολώματος θα πρέπει να ελέγχονται καθημερι-
νά και τα δολώματα που καταναλώθηκαν να αναπληρώνο-
νται.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟ-
ΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-
ΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το 
MYOREX pellets πρέ-
πει να αποθηκεύεται, 
στην αρχική του κλει-
στή συσκευασία, σε 
χώρο δροσερό, ξηρό, 
καλά αεριζόμενο μα-
κριά από τρόφιμα ή 
ζωοτροφές και προϊό-
ντα που έχουν χαρα-
κτηριστική οσμή. Όταν 
αποθηκεύεται σύμ-
φωνα με τις παραπά-
νω συνθήκες, δυο (2) 
χρόνια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩ-
ΛΗΣΗΣ: Επιτρέπεται 
η πώληση από φαρ-
μακεία και  καταστή-
ματα εμπορίας γεωρ-
γικών φαρμάκων.

Αριθ. Παρτίδας:  
Ως άνω μέρος 
συσκευασίας

Ημερ. Παραγωγής:  
Ως άνω μέρος 
συσκευασίας

Ημερ. Λήξης: 
Ως άνω μέρος 
συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Όταν 
το χρησιμοποιείται μην 
τρώτε μην πίνετε και 
μην καπνίζετε.
«Για να αποφύγετε κιν-
δύνους για τον άνθρω-
πο και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγί-
ες χρήσης».
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΡΩ-
ΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ: • Σε 
περίπτωση επαφής 
με τα μάτια πλύνετε τα 
αμέσως με άφθονο νε-
ρό και ζητείστε ιατρική 
συμβουλή εάν το τσού-
ξιμο και το κοκκίνισμα 
επιμένει. • Σε περίπτω-
ση επαφής με το δέρ-
μα πλυθείτε με νερό και 
σαπούνι. • Σε περίπτω-
ση κατάποσης: Πλύνετε 
το στόμα με νερό. Μην 
προκαλείτε εμετό. Ζη-
τήστε ιατρική συμβου-
λή. • Σε περίπτωση ει-
σπνοής απομακρυνθεί-
τε από τον χώρο έκθε-
σης και ζητείστε ιατρική 
συμβουλή εάν προκλη-
θούν συμπτώματα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το 
difenacoum είναι έμ-
μεσο αντιπηκτικό. Ως 
αντίδοτο χρησιμο-
ποιήστε βιταμίνη Κ1 
(phytomenadione).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗ-
ΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210-7793777

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ -  ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF plc, Αγγλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία 
Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
BASF plc, Αγγλία
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: GREENFARM CHEMICALS S.A., Παπαδά 2 & Μεσογείων, 115 25 Αθήνα, 
τηλ., 2106990932.

Τρωκτικοκτόνο για οικιακή και γεωργική χρήση. Για την 
καταπολέμηση ποντικών (Mus musculus) και αρουραίων 

(Rattus rattus, R. Norvegicus).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 4078/26-03-1999

® Σήμα κατατεθέν BASF

Difenacoum (Ντιφενάκουμ) 0,005%
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε Pellet (κουφέτο)
Εγγυημένη Σύνθεση: difenacoum 0,005 % β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 99,995 % β/β


