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ΘΕΜΑ: “Tροποποίηση της με αριθ. 3027 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(νηματωδοκτόνο) ΝΕΜΑΤΗΟRIN 10 G (δ.ο. fosthiazate) ως προς την ταξινόμηση και
σήμανση και τις πρώτες βοήθειες”

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το
άρθρο 45 αυτού.
2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να
υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
5. Τη με αριθ. πρωτ. 2212/27210/26-2-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 3027 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροσταστευτικού προϊόντος
ΝΕΜΑΤΗΟRIN 10 G (δ.ο. fosthiazate) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 119519/4-8-2004 ΥΑ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.
Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

GHS06
GHS09
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
H301 Tοξικό σε περίπτωση κατάποσης
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H411 Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει fosthiate. Mπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση
ΕUH070 Toξικό σε επαφή με τα μάτια
Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα
Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Mακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
«Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με το
χέρι/χειροκίνητη συσκευή διασποράς διότι θέτει σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία του χρήστη».
«Μην αφήνετε στο έδαφος κόκκους μη ενσωματωμένους για
να μην έχουν πρόσβαση σε αυτούς τα άγρια πτηνά, τα
θηράματα, τα παραγωγικά και κατοικίδια ζώα»
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.
EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
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Πρώτες βοήθειες

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
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- Αντίδοτο
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Γενικές πληροφορίες: Το fosthiazate αναστέλλει τη δράση της
ακετυλοχολινεστεράσης.
Τα συμπτώματα δηλητηρίασης είναι: έντονος ιδρώτας,
πονοκέφαλος, αδυναμία, λιποθυμία και ίλιγγος, ναυτία
στομαχικοί πόνοι, εμετός, μικρό άνοιγμα της ίριδας, σκοτεινή
όραση, αθέλητη κίνηση των μυών. Η θεραπευτική
αντιμετώπιση
αποσκοπεί
στην
ενεργοποίηση
της
χολινεστεράσης και στην εξάλειψη των αποτελεσμάτων την
έκθεσης.
Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο από τα παραπάνω
συμπτώματα σταματήστε αμέσως οποιαδήποτε εργασία.
Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε το εκτιθέμενο δέρμα και
τα μαλλιά. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
P101: Eάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη το προϊόντος ή την ετικέτα
P330: Ξεπλύνετε το στόμα
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Χορηγήστε άφθονο νερό,
και προκαλέστε εμετό δίνοντας μία δόση σιρόπι ιπεκακουάνας
(15 ml). Αν δεν προκληθεί εμετός μέσα σε 10-20 λεπτά,
χορηγήστε δεύτερη δόση. Αν δεν είναι διαθέσιμο το syrup of
ipecac προκαλέστε εμετό, ενεργόντας στο πίσω μέρος του
φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Μην προκαλείτε εμετό
και μη δίνετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις
αισθήσεις του. Συμβουλευθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε
αμέσως τυχόν φακούς επαφής. Πλύντε τα μάτια με άφθονη
ποσότητα νερού τουλάχιστον για 15 λεπτά. Αν ο πόνος, το
φούσκωμα ή η φωτοφοβία επιμένουν, συμβουλευτείτε
οφθαλμίατρο.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333+P313: Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκφτείτε γιατρό
Σε περίπτωση δηλητηρίασης από την αναπνευστική οδό:
Μεταφέρετε αμέσως τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
Συμβουλευθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Αν δεν έχει εμφανισθεί κυάνωση, χορήγηση
θειϊκής ατροπίνης ενδοφλεβίως σε δόσεις 2 - 4 mg.
Aν έχει εμφανιστεί κυάνωση, χορήγηση της ίδιας δόσης θειϊκής
ατροπίνης ενδομυϊκά.
Η χορήγηση της ατροπίνης επαναλαμβάνεται σε διαστήματα 510 λεπτών μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα ατροπινισμού
(ξηρότητα (αναστολή βρογχικών εκκρίσεων), κοκκίνισμα του
δέρματος, ταχυκαρδία, διαστολή της κόρης των ματιών).
Μερικά από τα συμπτώματα ατροπινισμού πρέπει να
διατηρηθούν τουλάχιστον για 48 ώρες.
Ενεργοποίηση της χολινεστεράσης: Η Pralidoxime chloride
(2-ΡΑΜ,
Protopam-chloride)
ενεργοποιεί
την
ακετυλοχολινεστεράσης, και μπορεί να είναι αποτελεσματικό
ως συνοδευτικό της ατροπίνης εάν χορηγηθεί εντός 12ώρου.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
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II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 3027 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροσταστευτικού προϊόντος
ΝΕΜΑΤΗΟRIN 10 G (δ.ο. fosthiazate) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 119519/4-8-2004 ΥΑ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

4

