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Brodifacoum )ברודיפקום( )אנטי קואגולנט( מכיל : 0.005% 
Bitrex (Denatonium Benzoate, )ביטרקס, דנטוניאום בנזואט( ( 0.001% 

 )חומר בעל טעם מר למניעת אכילה בשוגג(

ברודיטופ ווקס בלוק
BRODITOP WAX BLOCK

بروديطوب فاكس بلوك

)RB( פיתיון
פיתיון מוכן בצורת בלוק להדברת חולדות ועכבר מצוי

למדבירים בלבד

כללי:
התכשיר, ברודיטופ ווקס בלוק, הוא אנטי קואגולנט הקוטל חולדות ועכברים לאחר אכילות מועטות. חבישת כפפות הינה הכרחית הן 
מסיבה הגיינית ובטיחותית למשתמש. יש לנקות היטב את האזור המטופל משאריות מזון, לכלוך וגרוטאות על מנת להבטיח הדברה 

מרבית. יש לפזר את הפיתיונות בתיבות האכלה בלבד. יש לקבע את הפיתיונות הרעילים לתיבות האכלה. במצבים מיוחדים כגון בעומק 
מחילות המכרסמים, בתוך בורות ביוב ובמקומות סגורים שאינם ניתנים לגישה ע"י ילדים או חיות מחמד, ואשר ניתן להבטיח כי יישארו 

סגורים ונעולים וכי פיתיונות רעילים אשר יונחו בהם לא יוכלו להתפזר אל מחוץ להם, ניתן להניח פיתיונות אלו שלא בתוך תיבות האכלה. 
גם במצבים מיוחדים אלו מומלץ לקבע את הפיתיונות באמצעים אחרים כדי לאפשר מעקב אחר מידת האכילה.

חלה חובה על המדביר לבדוק לפי הצורך את תחנות ההאכלה ובסיום העבודה לאסוף את התכשיר, את תיבות ההאכלה, ואת פגרי 
המכרסמים, במידה ונראים על פני השטח.

מינון:
להדברת עכברים: כ- 16-48 גרם פיתיון לתחנת האכלה )1-3 בלוקים( לתחנת האכלה,

מרחק בין תחנות 5-2  מטרים, בהתאם לרמת הנגיעות ובהתאם לתוואי השטח.
להדברת חולדות: כ- 96-288 גרם פיתיון לתחנת האכלה )18-6 בלוקים(,

מרחק בין תחנות בין 15-5 מטרים, בהתאם לרמת הנגיעות ובהתאם לתוואי השטח.
יש לבדוק מידי יומיים את תחנות האכלה ולהוסיף פיתיון במקום זה שנאכל,

עד להדברה מוחלטת של העכברים או החולדות בשטח המטופל.
בתום הטיפול יש לאסוף את פגרי המכרסמים התכשיר ותחנות האכלה.

אזהרות לאדם: 
• רעיל מאוד בבליעה או מגע עורי.

• מגרה את העור, עלול לגרום נזק לעיניים.
• עלול לפגוע בעובר המתפתח בחשיפה בבליעה.

• עלול לגרום נזק למערכת הדם עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת.
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סיכונים לסביבה:
• רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים.

• עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית.
• התכשיר רעיל ליונקים לרבות חיות מחמד וציפורים.  

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה: 457

תכולה:  5/15 ק"ג
משקל כל בלוק: 16 גרם
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