להכנת פתיונות ולאיבוק
להדברת חולדות ועכברים
מכיל :ברומדיאולון ) (BROMADIOLONE) - 0.25%אנטיקואגולנט(
חומר מר Denatonium Benzoate 0.001%
חומר בלתי פעיל עיקרי  -קמח.
"רטרים" הינו תכשיר אנטיקואגולנטי )"מונע-קרישה"( מיועד לטיפול במפגעי מכרסמים
שלא ניתן לטפל בהם בעזרת פיתיונות רעילים )בתכשירים רשומים(.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

למדבירים בלבד
מספר או“ם3027 :
קבוצת סיכון6 :
קבצת אריזה III
רעל
POISON

אזהרות לאדם * :רעיל בשאיפה במגע עם העור ובבליעה.
אמצעי בטיחות * :הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות * יש להשתמש בבגדי מגן ,מסכת אבק ובכפפות גומי בזמן הטיפול בתכשיר * .מנע מגע של
התכשיר עם העיניים ,העור והבגדים * .אין לזהם מאגרי מים ,מזון ,מזון בעלי חיים ומשטחי מזון * .רחץ ידיך היטב במים וסבון לאחר השימוש בתכשיר.
* במקרים של חשד להרעלה ,יש לפנות מיידית לרופא עם תוית התכשיר * .מס' הטלפון של המרכז הארצי לטיפול בהרעלות * .04-8541900 :אנטידוט
ויטמין .K
סיכונים לסביבה * :התכשיר רעיל לדגים .המנע משמוש בתכשיר בקרבת מקווה מים * .התכשיר רעיל לבעלי חוליות וציפורים.
הוראות הכנת הפתיון ופיזורו :לקבלת פתיון בריכוז  0.005%חומר פעיל ,ערבב ביסודיות חלק אחד "רטרים אבקה מרוכזת" ב 50-חלקים של
פתיון תירס גרוס ,קווקר ,גרגירי חיטה שבורים )בורגול( ,שעורה לחוצה .רצוי להוסיף לפתיון כ  3%-4%שמן.
* יש לקבע את הפיתיונות הרעילים בתיבות האכלה בלבד .במצבים מיוחדים כגון בעומק מחילות המכרסמים ,בתוך בורות ביוב ובמקומות סגורים
שאינם ניתנים לגישה ע"י ילדים או בע"ח ,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 במקום כדי לאפשר
מעקב אחר מידת האכילה.
הפיזור יעשה באזורי האכילה ,השתיה או המעבר של העכברים והחולדות וכן ליד פתחי מחילות ,פינות ולאורך קירות במקומות בהם יש סימני
נגיעות טריה.
* להדברת חולדות :יש לפזר את הפתיון בתוך תיבות האכלה במרחקים של  5-15מטר או במקום מוסתר כמתואר ולהניחן במקומות הנ"ל במנות
של  300גרם תכשיר.

תעודת רישום של המשרד להגנת הסביבה
מספר  318בתוקף עד 2021
תאריך תפוגה של התכשיר:
מכיל 1 :ק"ג

אצווה:
תאריך עידכון 1/16

אבקה מרוכזת

* להדברת עכברים :יש לפזר את הפתיון בתוך תיבות האכלה במרחקים של  2-5מטר או במקום מוסתר כמתואר ולהניחן
במקומות הנ"ל במנות של כ 30-40 -גרם תכשיר.
* בדוק את מקומות הפיזור מידי יומיים והוסף פתיון כל עוד נמשכת האכילה  -עד  10ימים לחולדות; עד  15ימים לעכברים.
* בתום פעולות ההדברה ,יש לאסוף את תיבות האכלה ,התכשיר והפגרים המתגלים.
הוראות שמוש לאיבוק :האיבוק מוגבל למקומות סגורים שאין גישה לבני אדם ,ילדים ,בעלי חיים ולחיות מחמד .איסור
שימוש בתכשיר באתרים בהם מאחסנים או מייצרים מזון ,בארונות חשמל ,בתוך קירות כפולים .השימוש אסור בבתי מגורים,
גני ילדים ובתי ספר.
פזר "רטרים אבקה מרוכזת" במקומות מעבר ובחורי המכרסמים ,על מנת לגרום למגע ואיבוק פרוותם של המכרסמים בתכשיר.
המכרסמים מלקקים את פרוותם ובדרך זו בולעים את הרעל .מנע מגע בעלי חיים עם החומר שפוזר.
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או היתר הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום
של התכשיר מותרים לבעלי היתר הדברה למכרסמים.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראת התוית עלול לסכן את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות
הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול ,המיועד לחומרי הדברה ,ומנע גישה של ילדים ואנשים בלתי מורשים אל התכשיר.
אין להעביר התכשיר לכלי אחר ,יש לאחסן במיכל המקורי.

