
Dimethoate (Ντιµεθοέιτ) Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Εγγυηµένη σύνθεση: Dimethoate 40% β/ο
                                  Βοηθητικές ουσίες 61,1% β/β
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

• Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
• Επιβλαβές σε περίπτωση

 κατάποσης
• Επιβλαβές σε περίπτωση 

εισπνοής
• Μπορεί να προκαλέσει

αλλεργική δερµατική αντίδραση
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο 

 σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές 
οδούς
• Τοξικό για τους υδρόβιους 

 οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες επιπτώσεις
• Τοξικό για τις µέλισσες
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Καθαρισµός ψεκαστήρα: Aµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε 
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά 
υπολείµµατα και ξεπλύντε καλά µε καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν 
καθαρίζετε το ψεκαστικό µηχάνηµα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του 
καθαρισµού κοντά σε υδάτινους πόρους. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόµενο µακριά από θερµοκρασίες παγετού και 
θερµοκρασίες που να µην  ξεπερνούν τους 25

o
C. Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο (2) 

χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Αν υπάρχουν συµπτώµατα, χορηγήστε atropine sulphate σε µεγάλες δόσεις 2 έως 4 mg 
ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκά το συντοµότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5-10 λεπτά έως τα συµπτώµατα 
ατροπινισµού να εµφανισθούν και διατηρήστε τον πλήρη ατροπινισµό έως ότου όλο το 
οργανοφωσφορικό µεταβολισθεί. Συµπληρωµατικά µπορεί να χορηγηθεί Obidoxime chloride 
(Toxogonin) ή εναλλακτικά pralidoxime-2-chloride (2-PAM). Όχι όµως σαν αντικαταστάτης του atropine 
sulphate. Η χορήγηση µε oxime µπορεί να συνεχισθεί όσο χορηγείται atropine sulphate. Στα πρώτα 
συµπτώµατα πνευµονικού οιδήµατος, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να µεταχειρισθεί 
συµπτωµατικά. Για να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείτε για 
τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.   
• Μη ρυπαίνετε τα  νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισµό 
εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους) •  Για να προστατέψετε τους 
υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 µέτρων για όλες τις καλλιέργειες  
•   Για να προστατέψετε µη στοχευµένα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων 
για τους  οπωρώνες • Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα 
επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε όλα τα είδη ανθοφόρων φυτών (συµπεριλαµβανοµένων των 
καλλιεργειών, ζιζανίων ή ανθοφόρων φυτών σε φυτοφράκτες). Αποµακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια 
πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. 
Οι τοπικοί µελισσοκόµοι πρέπει να ενηµερωθούν για τις επικείµενες εφαρµογές • Να φοράτε 
κατάλληλη µάσκα (FFP2) κατά τη διάρκεια της ανάµιξης /  φόρτωσης και εφαρµογή • Να φοράτε 
κατάλληλες µπότες κατά την εφαρµογή • Η εφαρµογή σε οπωρώνες θα πρέπει να γίνεται µόνο µε 
τρακτέρ εφοδιασµένο µε κλειστή καµπίνα • Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής 
πριν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει. Να περιµένετε 5 και 21 ηµέρες µετά την εφαρµογή 
προκειµένου να εισέλθετε σε οπωρώνες εσπεριδοειδών για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, 
αντίστοιχα • Να περιµένετε 2 και 14 ηµέρες µετά την εφαρµογή προκειµένου να εισέλθετε στον ελαιώνα 
για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα • Να περιµένετε 5 ηµέρες µετά την εφαρµογή 
προκειµένου να εισέλθετε στην καλλιέργεια µε καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και 
συγκοµιδή • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο 
πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό • Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα • Σε κάθε περίπτωση οι 
µελισσοκόµοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρµογή • Για την εφαρµογή σε 
ελαιώνες θα πρέπει να τηρείται αψέκαστη ζώνη τουλάχιστον 5µ.                     

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι 
φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή  γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 
ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε 
τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται  όλα σε σηµεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά • Αποθηκεύεται µακριά από τρόφιµα 
ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν • 
Αποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς • Να φοράτε προστατευτικά γάντια • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ –  
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Καλέστε αµέσως το KENTΡO ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Πλύνετε µε 
άφθονο νερό και σαπούνι • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. • ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα     µε τους τοπικούς κανονισµούς. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν 
αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)    
•Σε περίπτωση εισπνοής: Mεταφέρετε το θύµα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συµβουλή • Σε 
περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Ξεπλύνετε το στόµα του θύµατος             
αµέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός και αν σας πουν να κάνετε κάτι 
τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Ποτέ µην προκαλείτε εµετό ή δίνετε τίποτα από το 
στόµα σε άτοµο που είναι αναίσθητο ή έχει σπασµούς • Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα:             
Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια και πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. 
Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν εµφανισθούν συµπτώµατα • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: 
Πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν 
εµφανισθούν συµπτώµατα • Οδηγίες για το γιατρό: Tο Dimethoate είναι αναστολέας της 
χολινεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστηµα προκαλώντας 
αναπνευστική καταστολή. Μεταχείριση της αναστολής χολινεστεράσης: απαιτείται διαδικασία  
απολύµανσης όπως πλύση όλου του σώµατος, πλύση στοµάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  1. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όλες 
οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές µέθοδοι προκειµένου να µειωθεί ο 
πληθυσµός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των επεµβάσεων στον ελάχιστο απαιτούµενο για 
αποτελεσµατικό έλεγχο 2. Το σκεύασµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται στις συνιστώµενες δόσεις και χρόνο 
εφαρµογής και µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµοφη κάλυψη του φυλλώµατος 3. Να ψεκάζετε 
µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο µε βάση το κατώφλι επικινδυνότητας (εάν υπάρχει) και µε τρόπο που να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιµους οργανισµούς 4. Να κάνετε επισκόπηση της ευαισθησίας 
των πληθυσµών. Να αποφεύγετε την επακόλουθη χρήση σκευασµάτων που περιέχουν dimethoate και να 
εφαρµόζετε το σκεύασµα σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και οµάδες 
µε  διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι πυρεθρίνες και τα καραβαµιδικά σκευάσµατα έχουν δείξει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα µε τα οργανοφωσφορικά) όπως τα οργανοφωσφορικά. Το σκεύασµα δεν πρέπει να  
αναµειγνύεται µε Βορδιγάλειο Πολτό, αλκαλικά σκευάσµατα ή σκευάσµατα που περιέχουν θειάφι.


