CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 280 & Υδρας 2
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: (+30 210 6889700)
Fax: (+30 210 6889799)

Χαλάνδρι, Ιανουάριος 2021
Προς: Σημεία Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Θέμα: Αλλαγή σήμανσης του σκευάσματος ARIGO 51 WG (ΑΑΔΑ: 70175 – 12.10.2016)
Σας ενημερώνουμε πως την 12η Ιανουαρίου 2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 12326/322163
τροποποίηση, η οποία αφορά στο σκεύασμα ARIGO 51 WG (δ.ο. rimsulfuron, nicosulfuron,
mesotrione).
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η σήμανση του σκευάσματος διαμορφώθηκε ως εξής:
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Εικονογράμματα
Κινδύνου/
Προειδοποιητικές
λέξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS07 GHS08
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Δηλώσεις
επικινδυνότητας

GHS09

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και το νευρικό
σύστημα, ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

*Member of the Cort eva Agriscience Group of Companies

corteva.com

@corteva
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Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P264 Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Κατά την ανάμιξη /φόρτωση /εφαρμογή και καθαρισμό του ψεκαστικού
μέσου οι εργαζόμενοι να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας με
αδιάβροχη επεξεργασία ,προστατευτικά γυαλιά και γάντια νιτριλίου μίας
χρήσης.
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης από
τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα φυτά, να αφήσετε μία
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.
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Πρώτες ΒοήθειεςΑντίδοτο

P308 + P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Να μην
προκληθεί εμετός. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα
ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
P305 + P351 + P338 + P337 + P313 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. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε
/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό
αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Χορηγήστε οξυγόνο ή
αναπνευστική υποβοήθηση σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή.
Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
P314 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

Υπενθυμίζουμε ότι η μέχρι τώρα σήμανση του σκευάσματος ήταν η κάτωθι.
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Η νέα σήμανση θα περιλαμβάνεται στις ετικέτες οι οποίες παράγονται μετά την έκδοση της
συγκεκριμένης τροποποίησης του Ιανουαρίου 2021.
Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε πως στα καταστήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σκευάσματα,
στην ετικέτα των οποίων υπάρχει η παλαιά σήμανση (ΠΡΟΣΟΧΗ, νεκρό ψάρι και δέντρο)
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τα σημεία πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων να
ενημερώνουν τους χρήστες Φ.Π. για την αλλαγή της Σήμανσης κατά την πώληση
συσκευασιών με παλιές ετικέτες, όπως επίσης και τους χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί
το προϊόν και ενδεχομένως βρίσκεται στην αποθήκη τους, βάση των Αρχείων τους, για την
αλλαγή στην ετικέτα του σκευάσματος προς το χειρότερο.
Με κύριο μέλημα μας την ασφάλεια του χρήστη, σας παρακαλούμε για την ενημέρωση των πελατών
σας.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,

Φανή Τσαλή
Country Regulatory Leader (Greece, Cyprus, Israel)
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