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CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Ο χρήστης θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά 
την ανάμειξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος. Πλυθείτε 
σχολαστικά, μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα 
συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον 
ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του 
σώματός του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε 
το στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα 
γόνατα ημιλυγισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα 
κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. 
Αντίδοτο: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. Kαθ. βάρος: 250 κ. ε κ. ℮

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:  proquinazid   20 % β/ο
         Βοηθητικές ουσίες   78.38 % β/β
Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του 
ωïδίου (Uncinula necator) στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Α.Δ.Α.: 60930/05.02.2020
Κάτοχος της Άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, 
Τηλ.: +30 2106889746
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5070

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

TM®  Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων 
εταιρειών της.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.»
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Ο χρήστης θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά 
την ανάμειξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος. Πλυθείτε 
σχολαστικά, μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα 
συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον 
ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του 
σώματός του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε 
το στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα 
γόνατα ημιλυγισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα 
κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. 
Αντίδοτο: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. Kαθ. βάρος: 250 κ. ε κ. ℮

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:  proquinazid   20 % β/ο
         Βοηθητικές ουσίες   78.38 % β/β
Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του 
ωïδίου (Uncinula necator) στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Α.Δ.Α.: 60930/05.02.2020
Κάτοχος της Άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, 
Τηλ.: +30 2106889746
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5070

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

TM®  Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων 
εταιρειών της.

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

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ. (Να μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο 
εφαρμόζεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα / Να αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της 
αποχέτευσης αγροκτημάτων ή δρόμων).
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του Ωιδίου 
(Uncinula necator) στο αμπέλι. Το HELIOS® Pro 200 EC περιέχει (proquinazid), ένα 
νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο 
δράσης. Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των 
σπορίων και το σχηματισμό απρεσσορίων του μύκητα.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά, για την καταπολέμηση, εφόσον οι 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου της αμπέλου (Uncinula necator) και 
σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Η περίοδος εφαρμογής του είναι από 
τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό και 

NOIR
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κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίστε τον περιέκτη του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι 
τη μέση με νερό και ανοίξτε τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαραίτητη 
ποσότητα σκευάσματος απευθείας στον ψεκαστήρα. 
Συνεχίστε με την ανάδευση, έως ότου γεμίσετε τον περιέκτη μέχρι πάνω με νερό 
και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.
Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην πυκνότητα του 
φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)
Για την καταπολέμηση του ωιδίου της αμπέλου (Uncinula necator), 
πραγματοποιούνται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με 20- 25κ. εκ 
σκευάσματος ανά στρέμμα, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων (BBCH 13) έως και 
28 ημέρες πριν την συγκομιδή.  

NOIR
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Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-14 ημέρες
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100
Παρατηρήσεις:
Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια, η οποία βρίσκεται υπό συνθήκες 
καταπόνησης. 
Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα 
σε οργανική ουσία. 
To μεσοδιάστημα εφαρμογών καθορίζεται από την ένταση της προσβολής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ
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- Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παθογόνων.
- Εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία καταπολεμούν 
το Ωίδιο. Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε 
μείγμα ή μετά από ωιδιοκτόνα που έχουν θεραπευτική δράση.
- Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία proquinazid, μυκητοκτόνο που ανήκει 
στην ομάδα Ε1 κατά FRAC.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα 
στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη 
ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια 
εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό. 

HELIOS PRO 200EC GR 250ML BKL K-47319 (iss 1).indd   7 19/11/2020   11:40



K-47319/2011 - GREECE - PAGE 8

NOIR

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και 
καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε σχο-
λαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας 
όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύνετε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό 
νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό 
μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά τοu 
καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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 
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μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/ καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να 
γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του σκευάσματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Σταφύλια: 28 ημέρες

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το φυτοπροστατευτικό προϊόν HELIOS® Pro 200 EC, δεν προκαλεί συμπτώματα 
φυτοτοξικότητας, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του  
απαραβίαστη συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) 
χρόνια.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Ο χρήστης θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος. 
Πλυθείτε σχολαστικά, μετά το χειρισμό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. Κρατήστε τον 
ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματός του. Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το 
στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε 
ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. 
Αντίδοτο: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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