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255mm
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Vision Plus 25/25 SC

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να
αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 µέτρων ή
25 µέτρων µε ακροφύσια µειωµένης διασποράς (50%) ή
20 µέτρων µε ακροφύσια µειωµένης διασποράς (75%)
από τα επιφανειακά ύδατα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο
σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος
ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά
µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Ξεπλύνετε το στόµα. Μετά πιείτε 200-300ml νερό. Ζητήστε
ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία του.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

•Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. •Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης.•Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. •Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική αντίδραση.•Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
•Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.•Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.•Πολύ
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.•Να
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα.•Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.•Αποφεύγετε να αναπνέετε
εκνεφώµατα.•Πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά µετά το
χειρισµό.•∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία. •Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.•ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και
νερό.•Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα:
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε
προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.•Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συµβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόµα
•Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά
κλειστός.•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Αρ. Άδειας: 60655/17-1-2018

MYKHTOKTONO

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777
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ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου
στη µηλιά και την αχλαδιά. Μίγµα δύο µυκητοκτόνων,
του pyrimethanil, τοπικά διασυστηµατικού µυκητοκτόνου
µε προληπτική και θεραπευτική δράση και του dithianon,
µυκητοκτόνου επαφής µε προστατευτική και ειδικά για
το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση. Σε βιοχηµικό επίπεδο το pyrimethanil, µυκητοκτόνο µε αποπλαστική
κίνηση και διελασµατική δράση, παρεµποδίζει την έκκριση υδρολυτικών ενζύµων από τους µύκητες. Το
dithianon είναι µη διασυστηµατικό µυκητοκτόνο χωρίς
εξειδικευµένη δράση στο κυτταρικό επίπεδο.

240mm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΟΧΗ: η µεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρµόζεται µε το χαµηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. Η δόση ανά στρέµµα πρέπει να είναι 120 κ.εκ.
σκευάσµατος/στρέµµα.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι
οδηγίες της ετικέτας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1. Οι εφαρµογές να γίνονται προληπτικά. Θεραπευτικές
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συνιστώνται ψεκασµοί καλύ- εφαρµογές προτείνονται µόνο σε συνδυασµό µε την
ψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ύπαρξη συστήµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων για
το φουζικλάδιο.
ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
2. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική
ΜΗΛΙΑ για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) και περίοδο: 4
ΑΧΛΑ∆ΙΑ για Φουζικλάδιο (Venturia pyrina).
Κάνετε προληπτικές εφαρµογές ανά 8 ηµέρες από την
έκπτυξη των οφθαλµών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡτο 70% του τελικού µεγέθους τους. Να ακολουθούνται ΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή
στις περιοχές όπου εφαρµόζονται, οι συστάσεις των ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ
Γεωργικών Προειδοποιήσεων. ∆όση: 80-300 κ.εκ. σκευ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
άσµατος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκα- Μην εισέρχεστε στη ψεκασµένη καλλιέργεια πριν στεστικού υγρού: 40-150 λίτρα/στρέµµα. Μέγιστος αριθµός γνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική
εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.
επιφάνεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Μηλιά, Αχλαδιά: 56 ηµέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεµίζουµε το βυτίο µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος υπό
συνεχή ανάδευση. Συµπληρώνουµε το βυτίο µε νερό
και συνεχίζουµε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του
ψεκασµού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Το σκεύασµα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια,
αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόµενο, σε
θερµοκρασία µικρότερη των 40 C. Αποθηκεύεται σε
καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά κλειστός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο
και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές
µε καθαρό νερό.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά µέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε
ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του
ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται στα σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.
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Vision Plus 25/25 SC
Pyrimethanil/Dithianon (πυριμεθανίλ/ντιθιανόν)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυηµένη σύνθεση: Pyrimethanil 25% β/o (oµάδα ανιλινοπυριµιδίνες)
Dithianon 25% β/o (οµάδα κινόνες)
Βοηθητικές ουσίες 53.9 % β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του φουζικλαδίου στη µηλιά και
την αχλαδιά.
•Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. •Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης.•Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. •Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική αντίδραση.•Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
•Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.•Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.•Πολύ
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.•Να
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα.•Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.•Αποφεύγετε να αναπνέετε
εκνεφώµατα.•Πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά µετά το
χειρισµό.•∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία. •Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.•ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και
νερό.•Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα:
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε
προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.•Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συµβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόµα
•Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά
κλειστός.•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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140mm

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Αρ. Άδειας: 60655/17-1-2018

MYKHTOKTONO

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr
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Vision Plus 25/25 SC
Pyrimethanil/Dithianon (πυριμεθανίλ/ντιθιανόν)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυηµένη σύνθεση: Pyrimethanil 25% β/o (oµάδα ανιλινοπυριµιδίνες)
Dithianon 25% β/o (οµάδα κινόνες)
Βοηθητικές ουσίες 53.9 % β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του φουζικλαδίου στη µηλιά και
την αχλαδιά.

011801α

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

140mm
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Μυκητοκτόνο για την καταπολέµηση
του φουζικλαδίου στη µηλιά και
την αχλαδιά.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.

140mm

Εγγυηµένη σύνθεση: Pyrimethanil 25% β/o (oµάδα ανιλινοπυριµιδίνες)
Dithianon 25% β/o (οµάδα κινόνες)
Βοηθητικές ουσίες 53.9 % β/β

Pyrimethanil/Dithianon (πυριμεθανίλ/ντιθιανόν)
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

011801α
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140mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φοράτε µάσκα κατά την ανάµιξη/φόρτωση.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία
και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής αµέσως
µετά τον ψεκασµό.

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

•Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. •Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης.•Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. •Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική αντίδραση.•Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
•Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.•Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.•Πολύ
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.•Να
φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα.•Εφοδιαστείτε
µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.•Αποφεύγετε να αναπνέετε
εκνεφώµατα.•Πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά µετά το
χειρισµό.•∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία. •Αφαιρέστε/Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.•ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και
νερό.•Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα:
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε
προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.•Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συµβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόµα
•Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά
κλειστός.•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Άδειας: 60655/17-1-2018

MYKHTOKTONO

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

270mm

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

