לקטילת זבובים בוגרים במבני משק
ללא נוכחות בע"ח
אבקה מסיסה ליישום בריסוס או במריחה
משקל  200 :גרם

רעל

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר
מכילDINOTEFURAN. 12% :
מס' רישיון השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מס' .972
לא לשימוש ביתי לשימוש וטרינרי בלבד
אזהרות לאדם * :התכשיר מזיק בשאיפה ובבליעה* .התכשיר עלול לגרום לגירויים בעיניים או בעור *אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת יישום התכשיר.
אמצעי בטיחות ומיגון* :בזמן הכנת התכשיר וישומו יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים ונעלי עבודה גבוהות ואטומות כפפות ניטריל )תקן ,(EN 14387
מסכת חצי פנים )תקן  (EN- 140עם מסנן )תקן  (EN-14387מסוג .ABEK-P3
*בגמר היישום רחץ ידיים וחלקי גוף חשופים וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
סיכונים לסביבה התכשיר רעיל לדבורים ,אין לרסס בסמוך לכוורות .התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים ,אין לרסס ליד מקווי מים.
אזהרות לבעלי חיים *אין לרסס ישירות על בע"ח; מזונם או מי השתייה שלהם.
הוראות שימוש לריסוס :הכן תמיסה בריכוז של  0.3 %חומר פעיל  100 :גרם תכשיר ל  4ליטר מים .יש לערבב היטב את התכשיר במים )ניתן להוסיף
 6%סוכר מנפח התרסיס ,להגברת המשיכה( 1 .ליטר תרסיס מספיקים לכיסוי של כ 25 -מ"ר שטח מטופל.
רסס /מרח את מבני בעלי החיים  ,רפתות דירים ,אורוות ,במקומות בהם הזבובים מתאספים ונחים :קירות ,עמודים ,תקרות ,חוטים ,גדרות ,סורגים,
אדני חלונות ,מבני חליבה וזבל .יש ליישם התכשיר בגובה שלא מאפשר לבעלי חיים ללקק משטחים מרוססים /מרוחים.
ניתן להכניס בע"ח לשטח המרוסס לאחר שהתכשיר התייבש .אין לרסס ישירות על בעלי חיים ,מזון וכלים.
השתמש במרסס גב או יד ורסס את התמיסה על משטחי הקירות ,המבנים והמתקנים במקומות בהם הזבובים נוהגים להתאסף ולחנות .ניתן לזהות
את המקומות על פי הזבובים או נקודות הפרש שלהם .יש לחזור על הטיפול מדי  2-3שבועות בהתאם לנגיעות.
הערה :יש לערבב היטב את התכשיר במים לקבלת תוצאות מרביות ,רצוי לשלב טיפולים למניעת התפתחות רימות הזבובים במקומות הדגירה ,ערמות
הזבל  ,פחי אשפה.
הוראות שימוש למריחה :ל 100 -גרם דינופליי יש להוסיף  400גרם סוכר ולערבב היטב עם  400סמ"ק מים עד קבלת תמיסה אחידה הניתנת למריחה
במברשת .מרח במברשת "בכתמים" בגודל של  40X20ס"מ במקומות בהם נוהגים הזבובים להתאסף ולחנות.
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ,נעול ,מיועד לאחסון תכשירים כימיים ,הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם
מורשים להשתמש בתכשיר.
השלך את השקית הריקה לפח האשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא
*במקרה של מגע בעור :הסר בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור .שטוף במים זורמים וסבון .במקרה הצורך פנה לקבלת טיפול רפואי.
*במקרה של מגע בעיניים :שטוף בכמות גדולה של מים )עיניים פקוחות( ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
*במקרה של בליעה :אם הנפגע בהכרה ,שטוף את הפה במים והפנה מייד לקבלת טיפול רפואי .אין לגרום להקאה או להשקות נפגע חסר הכרה.
*במקרה של שאיפה :פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בית החולים רמב"ם ,חיפה ,טלפון.04-8541900 :
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.
אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
השירותים הווטרינרים קובעים כי שימוש לא נכון בתכשיר ,שלא על פי הוראות התווית ,עלול להיות מסוכן למשתמש ,לבע"ח ,לבריאות הציבור
ולסביבה ומהווה עבירה על החוק !
תוקף הרישום בשו“ט31.12.2018 :
תאריך עידכון התווית3/16 :
היצרן
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