
 

 

 

 

 

 

 

FLYT 

Εντο�οκτ�νο σε αεροσ�λ 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προϊ�ν κατ�λληλο για να καταπολε�ο�νται ��γε�, κουνο�πια, σφ"γγε�, σκ#ροι και �λλα $ντο�α. υψηλ' συγκ$ντρωση. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Εντο�οκτ�νο σε αεροσ�λ. 
Να χρησι�οποιε"τε το προϊ�ν �ε ψεκασ�� των προσβλη�$νων χ#ρων ' �ε αυτ��ατο σ�στη�α εφαρ�ογ'� κατ� τρ�πο 

διακεκο��$νο. περίπου 2300 παλμούς. 
Προϊ�ν εγκεκρι�$νο απ� εξειδικευ�$νο προσωπικ� για χρ'ση στην ατ��σφαιρα. 
Πριν χρησι�οποι'σετε το προϊ�ν, διαβ�στε προσεκτικ� την ετικ$τα προκει�$νου να αποφ�γετε τυχ�ν κινδ�νου� για τα �το�α 
και το φυσικ� περιβ�λλον. 
Μην ψεκ�ζετε π�νω σε τρ�φι�α ' κουζινικ� σκε�η. 
Μην το χρησι�οποιε"τε παρουσ"α ατ��ων και/' κατοικιδ"ων ζ#ων. 
Να αερ"ζετε καλ� τον χ#ρο πριν εισ$λθετε ξαν�. 
3εν επιτρ$πεται η εφαρ�ογ' του σε επιφ�νειε� �που �εταποιο�νται, ετοι��ζονται, σερβ"ρονται ' καταναλ#νονται τρ�φι�α. 
Συνιστ�ται �"α χρονικ' περ"οδο� ασφαλε"α� 12 ωρ#ν. 
 
Η 3ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ: 
3ερ�ατ"τιδα, ερεθισ�� των �ατι#ν, τη� ��τη� και του λ�ρυγγα. Αντιδρ�σει� υπερευαισθητοπο"ηση� �ε βρογχικο�� 
σπασ�ο��. Περιστο�ιακ$� παραισθ'σει�. Καταστολ' του Κεντρικο� Νευρικο� Συστ'�ατο�. Ν�ρκωση.  
 
ΠΡ8ΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Απο�ακρ�νατε το �το�ο απ� την �ολυσ�$νη ζ#νη. Αφαιρ$στε α�$σω� τα λερω�$να ' πιτσιλισ�$να ρο�χα του. Πλ�ντε τα 
��τια του �ε �φθονο νερ� τουλ�χιστον για 15 λεπτ�. Πλ�ντε το δ$ρ�α του �ε �φθονο νερ� και σαπο�νι, χωρ"� να το τρ"βετε. 
Να διατηρε"τε τον ασθεν' σε αν�παυση. Να διατηρε"τε την φυσιολογικ' θερ�οκρασ"α του σ#�ατ�� του. Να ελ$γχετε την 
αναπνο' του. Αν ε"ναι αν�γκη, εφαρ��στε του τεχνητ' αναπνο'. Αν το �το�ο $χει χ�σει τι� αισθ'σει� του, ξαπλ#στε το 
π�νω στο πλευρ� του, $τσι #στε το κεφ�λι να βρ"σκεται πιο χα�ηλ� απ� το υπ�λοιπο σ#�α και τα γ�νατα να ε"ναι 
�ισολυγισ�$να. Μεταφ$ρατε τον ασθεν' σε $να νοσοκο�ε"ο και, αν ε"ναι δυνατ�ν, προσκο�"στε την ετικ$τα ' το δοχε"ο του 
προϊ�ντο�. 
ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤ8ΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΒΛΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Συ�πτω�ατικ' αγωγ'. 
 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
δ-τετρα�ετρ"νη:        2,1 % p/p  
Βουτοξε"διο πιπερονυλ"ου: 15,8 % p/p  
Επτ�νιο και προωθητικ� csp: 100% 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι3ΙΟΤΗΤΕΣ 
Ε�φ�νιση:            Αεροσ�λ 
Θερ�οκρ. Αν�φλεξη�:  < 21° C 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μεταλλικ� δοχε"α 250 c.c. 
 

 

 


