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תרכיז מתחלב
Permethrin 10% :מכיל

(ביחס איזומרי ציס/טרנס  75/25)
PBO 40% סינרגיסט +

להדברת זבובים בלולים וברפתות 
ללא נוכחות בעלי חיים.

לשימוש ווטרינרי בלבד
לא לשימוש ביתי

תכולה: 1 ליטר
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אצווה:                              מק"ט:            

בתוקף עד:

מיוצר ומשווק ע"י:

רישיון השרותים הווטרינרים במשרד החקלאות מס'  1183
תוקף הרישום: 12/2024 

אזהרות לאדם:
• התכשיר מזיק בבליעה.  

• התכשיר עלול לגרום לגירוי  קל  בעור ובעיניים.
אמצעי בטיחות ומיגון:

• אין לשתות, לאכול או לעשן בעת הטיפול בחומר.
• בעת העבודה עם התכשיר (הכנת התרסיס ויישומו) יש
,(EN-166 תקן) להשתמש באמצעי הגנה מתאימים: משקפי מגן   

   כפפות ניטריל (תקן EN-374/3) ובגדי עבודה ארוכים. 
.ABEK-P3 מסוג EN-14387 עם מסנן EN-140 מסיכת חצי פנים   

• יש להתרחץ ולהחליף בגדים לאחר הריסוס.
• לאחר היישום, יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה

   הכללית.
סיכונים  לסביבה:

• התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים ועלול לגרום
 להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין לזהם      

 מאגרי מים.
בזמן  לרסס  אין  נוספים.  ולמאביקים  לדבורים  רעיל  •התכשיר 
צמחים  על  לרסס  אין  לכוורות.  ובסמוך  דבורים  פעילות  שקיימת 
לפני  שעה  לרסס  מומלץ  אבקה.  ו/או  צוף  המפרישים  פורחים 
ויש  המוקדמות)  הבוקר  בשעות  (ולא  הערב  ובשעות  השקיעה 

להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.
הוראות שימוש:

• יישום התכשיר במבני משק ריקים בלבד ללא נוכחות בע"ח. 
• אין ליישם את התכשיר על מזון בעל החיים.

• יש לנקות את המבנה מזבל או רפד  לפני תחילת הטיפול מכיוון
 שאלה משמשים מקום דגירה לזבובים. 

• יש ליישם את התכשיר רק לאחר שטיפת מבנה הלול או הרפת.
• לפני יישום התכשיר ברפת יש לסגור את מכסה החלב ולכסות

 את אמצעי החליבה.
• אין לאחסן תחליב מוכן לשימוש. יש להשתמש תמיד בתחליב

 טרי.
מינון: יש לדלל במים ביחס של 100 :1 (50 מ"ל תכשיר לכל 5 ליטר 

מים או 1 ליטר תכשיר לכל 100 ליטר מים). 
מ'    1 גובה  עד  והקירות  הרצפה  את  המדולל  בתחליב  לרסס  יש 
בכמות של 1 ליטר תחליב ל- 20 מ"ר. יש לחזור על הטיפול מדי

7 – 14 ימים לפי הצורך. 
אכלוס מחדש: כעבור 6 שעות.

פרמתרול פלו�

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך אחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. השירותים 
הווטרינרים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא עפ"י הוראות התווית, עלול להיות 
החוק! על  עבירה  ומהווה  ולסביבה  הציבור  לבריאות  לב"ח,  למשתמש,  מסוכן 

לאסוף  בחול,  או  בנסורת  לכסות  יש  שנשפך:  בתכשיר  טיפול 
לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או 
בפינוי  וחייב  מסוכנת  כפסולת  הינו  האחסון  בזמן  שהתקלקל 
למנוע  יש  חובב.  ברמת  הרעילה  הפסולת  לאתר  אטום  בכלי 
הגעת התכשיר למקורות מים וביוב מנע מגע התכשיר עם בעלי 

חיים ואנשים שאינם מורשים ללא אמצעי מיגון מתאימים.
טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה הריקה היטב, לפחות 
שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף 
אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה  והשלך אותה 

למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.
אחסון:

• יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול, מוצל
   ומאוורר, המיועד לאחסון תכשירים כימיים. 

• הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מורשים
   להשתמש בתכשיר.

• הרחק ממקור חום ואש.
עזרה ראשונה:

בעיניים- שטוף היטב במים זורמים למשך • במקרה של מגע 
   15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

מים בהרבה  היטב  רחץ   – בעור  התכשיר  מגע  של  • במקרה 
    זורמים וסבון. במידה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.
יותר בלא  בהכרה, השקה  הנפגע  אם   - בליעה  של  • במקרה 

    מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. 
    אין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

מאוורר.     למקום  הנפגע  את  פנה   - שאיפה  של  במקרה   •
    במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול

    רפואי.
מידע לרופא: 

המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם חיפה, 
טל: 04-7771900, 

במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

 קרא בעיון  את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר




