ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικές υποδείξεις: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και
μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε τα
μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα ασφαλώς.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό
και σε ηρεμία. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν
τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για
15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους
φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο
του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Ειδοποιείστε
αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Συμπτώματα: Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.
Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση στομάχου θα
πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας, μόνο εντός των δύο
πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειϊκού νατρίου συστήνεται
πάντα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΜΠΑΪΟΠΑΟΥΕΡ SL
Επιφανειοδραστικό. Σε συνδυασμό (μίγμα βυτίου) με
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με σκοπό την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ
Το Biopower SL χρησιμοποιείται ως συνεργό ζιζανιοκτόνων
σε στενόφυλλες καλλιέργειες με τη γενική δοσολογία των
60-100 ml/στρέμμα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Το προϊόν
αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε
δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Σταθερότητα αποθήκευσης: 24 μήνες
Η θερμοκρασία αποθήκευσής του δεν πρέπει να πέσει κάτω
από τους 0º C. Θερμοκρασία αποθήκευσης <30º C.
Ημερ. Παρασκευής - Αρ. Παρτίδας:
Βλέπε άνω μέρος της φιάλης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: alkylethersulfate sodium salt
(αλκυλεθερσουλφέιτ σόντιουμ σάλτ): 38,35% β/β

Συνεργό
Ζιζανιοκτόνων
σε στενόφυλλες καλλιέργειες
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει
1,2-Benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται κλειδωμένο.• Φυλάσσεται μακριά από
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο. • Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. •Να μην έρθει σε
επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. • Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. •Πλένετε τα
χέρεια αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάνετε μπάνιο.
Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν
ξαναχρησιμοποιηθούν.
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Διανομέας
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τήλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

