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ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ!



Το FRONTLINE HOMEGARD SPRAY είναι ένα σπρέι σε μορφή αερολύματος για 
εφαρμογή σε έπιπλα και οικιακά υφάσματα που δεν πλένονται, όπως χαλιά, χαλάκια 
και πολυθρόνες για την εξάλειψη των ψύλλων και έχει μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Είναι 
εντομοκτόνο ταχείας δράσης, διπλής χρήσης, που σκοτώνει ψύλλους, προνύμφες 
ψύλλων και κρότωνες κατά τον ψεκασμό.
• Σκοτώνει ψύλλους, προνύμφες ψύλλων και κρότωνες
• Υπολειμματική αποτελεσματικότητα έως 6 μήνες

Όνομα προϊόντος: Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης

Δραστικές ουσίες:
Περμεθρίνη (CAS n°52645-53-1): 1,77 g/kg 
S-μεθοπρένιο (CAS n°65733-16-6): 0,0225 g/kg 

Πεδίο χρήσης: 
Εσωτερικοί χώροι
Στοχευμένη εφαρμογή σε έπιπλα και οικιακά υφάσματα που δεν πλένονται, όπως χαλιά, 
πατάκια, πολυθρόνες.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης): 
Ctenocephalides felis – Προνύμψες ψύλλων
Ctenocephalides felis – Ενήλικες ψύλλους
Ixodes ricinus - Κρότωνες
Rhipicephalus sanguineus - Κρότωνες

Μέθοδος/-οι εφαρμογής: 
Ψεκασμός
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας με ηλεκτρική σκούπα, το προϊόν ψεκάζεται από 
απόσταση 30 cm.
Ψεκασμός διάρκειας 1,3 δευτερολέπτων για επιφάνεια περίπου 1 m² (2,1 g/m²). 
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ψεκασμών είναι 6 μήνες.

Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α’ βοηθειών:
-  Εισπνοή: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε ημικαθιστή θέση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και εισπνοής μεγάλης ποσότητας.

-  Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας 
μερικές φορές τα άνω και κάτω βλέφαρα. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε την πλύση με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά της ώρας. 
Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

-  Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. 
Ξεπλύνετε τα μολυσμένα σημεία του δέρματος με νερό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

-  Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και επαφής μεγάλης 
ποσότητας με το στόμα. 

-  Μην δίνετε υγρά για να προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που ο πάσχων έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Τοποθετήστε τον πάσχοντα σε θέση ανάκτησης αισθήσεων και ζητήστε 
άμεσα ιατρική συμβουλή.

-  Να έχετε μαζί σας το δοχείο ή την επισήμανση.
-  Η περμεθρίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τις γάτες. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα 
δηλητηρίασης, αναζητήσετε κτηνιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία στον 
κτηνίατρο.

Τα πυρεθροειδή μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσούξιμο της 
επιδερμίδας χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν: Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Οδηγίες χρήσης: 
-  Το προϊόν προορίζεται για στοχευμένη εφαρμογή σε έπιπλα και οικιακά υφάσματα που 
δεν πλένονται, όπως χαλιά, πατάκια, πολυθρόνες.

-  Πριν από τη χρήση πάντοτε να διαβάζετε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών χρήσης 
και να ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

-  Να χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
-  Η αποτελεσματικότητα διαρκεί μέχρι και 6 μήνες μετά την εφαρμογή και μπορεί να 
μειωθεί σε περίπτωση συνήθους καθαρισμού (π.χ. καθαρισμός χαλιών με ηλεκτρική 
σκούπα) ή πολύ συχνής χρήσης της επιφάνειας (π.χ. περπάτημα, τριβή).

-  Σε περίπτωση συνεχούς προσβολής, να χρησιμοποιείτε εναλλάξ προϊόντα που 
περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή της 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στην απομάκρυνση των 
ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό. 

-  Εάν η προσβολή επιμένει παρά την τήρηση των οδηγιών που αναγράφονται στην 
επισήμανση/στο φύλλο οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο 
συνεργείο απεντόμωσης – μυοκτονίας.

-  Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες και άλλα ζώα ή σε καλάθια για γάτες.    
-  Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Δοχείο υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει ΠΕΡΜΕΘΡΙΝΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης: 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα.
Η περμεθρίνη ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για τις γάτες. Εάν παρουσιαστούν σημεία 
δηλητηρίασης, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και επιδείξτε το κουτί σε έναν 
κτηνίατρο.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν φτάνουν τα παιδιά. Διαβάστε προσεκτικά και 
ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. 
Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 
Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C.
Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Απορρίψτε τον περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου: 
-  Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές επιφάνειες και υφάσματα που πλένονται.
-  Μην ξεπλένετε τα έπιπλα με υγρό πανί σκουπίσματος και μην καθαρίζετε με νερό 
χαλιά ή πατάκια ώστε να αποτραπεί  η μόλυνση του δικτύου αποχέτευσης με το προϊόν.

-  Απομακρύνετε τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά πριν την εφαρμογή.
-  Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες και εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά σε 
τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά ή ακόμα και αν υπάρχει ενδεχόμενο το προϊόν να έρθει 
σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.

-  Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
-  Μετά την εφαρμογή, εγκαταλείψτε τον χώρο και περιμένετε να δράσει για μία ώρα 
προτού αερίσετε.

-  Απομακρύνετε ή καλύψτε τερράρια, ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. 
-  Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρος του ενυδρείου πριν τον ψεκασμό.
-  Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες. Το προϊόν μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στις γάτες λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους 
στην τοξικότητα της περμεθρίνης. 

-  Κρατήστε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

 

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΖΩΑ.
PPT18 έτοιμο προς χρήση σπρέι αερολύματος
Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης: βλέπε στην κάτω επιφάνεια του δοχείου.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Agrobiothers Laboratoire, ZI route des Platières, 71 290 CUISERY, Γαλλία.
Αριθμός άδειας: EU-0021035-0001 1-1
UFI: FQJM-TPMM-SE7X-667H

Διανέμεται στην Ελλάδα:
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13, 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 2103500860. E-mail: vet@gerolymatos-int-vet.com
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