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Lambda-cyhalothrin
(Λάμπντα-συαλοθρίν)

Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας:
12338/26-1-99

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
L-cyhalothrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,31% β/β

Εντομοκτόνο εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων
για την καταπολέμηση
εντόμων υγειονομικής 
σημασίας.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Διάθεση του περιέκτη σε 
σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας. •Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα.
•Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από τον χώρο που εκτέθηκε και 
κρατήστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Προληπτικά ζητείστε ιατρική 
συμβουλή.
•Από δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το 
ICON και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.
•Μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, κρατώντας ανοικτά τα 
βλέφαρα τουλάχιστον για 15 λεπτά. Ζητείστε την συμβουλή γιατρού.
•Κατάποση: Ζητείστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή 
την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετέ του το στόμα 
με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο
ή τα κενά συσκευασίας του.

Αποφύγετε τη διασπορά των σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός επιφανειών εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων με δόση 10 κ.εκ./1 λίτρο για προληπτικό ψεκασμό 
(25 τ.μ. επιφάνειας) και 20 κ.εκ./1 λίτρο για κατασταλτικό ψεκασμό και 
επανάληψη σε 2-3 μήνες αν χρειαστεί για την καταπολέμηση κατσαρίδας 
και μύγας και σε 1 μήνα για κουνούπια.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν από 
τη χρήση. Αραιώστε τη δόση σε λίγο νερό. Συμπληρώστε με την 
ανάλογη ποσότητα ύδατος αναδεύοντας.

Τρόπος δράσης: Δρα δια επαφής στα έντομα υγειονομικής σημασίας και η 
υπολειμματική ενέργεια του Lambda cyhalothrin παρατείνεται λόγω βραδείας 
έκλυσης του δραστικού συστατικού από τις μικροκάψουλες του σκευάσματος ICON 
2,5 CS.

Παρατηρήσεις:
1. Το ICON 2,5 CS συνιστάται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
    εντόμων που επικάθονται στις ψεκαζόμενες επιφάνειες.
2. Η μεγαλύτερη δόση των 20 κ.εκ./1 λίτρο νερού συνιστάται για 
    καταπολέμηση των εντόμων που ήδη υπάρχουν στις επιφάνειες. 
    Η μικρότερη δόση των 10 κ.εκ./1 λίτρο νερού συνιστάται για αποφυγή 
    επαναμολύνσεων (πρόληψη επανεμφάνισης εντόμων).
3. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, φλεβοτόμοι, 
    αράχνες, ψαράκια, σκόροι, τσιμπούρια, ψύλλοι, σκορπιοί, σφήκες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον να διατηρηθεί στην αρχική συσκευασία 
χωρίς να ανοιχθεί, υπό συνθήκες θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
Προστατέψτε το από χαμηλές θερμοκρασίες.

•Πολύ τοξικό για
   τους υδρόβιους
   οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φάσμα δράσης:
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