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ג‘ל לתיקנים
תוארית ג‘ל

מכיל  5יח‘  35 Xגרם

תכשיר מוכן לשימוש להדברת תיקנים.
מכיל) Imidacloprid 2.15% - :ניאוניקוטיד(
חומר בלתי פעיל עיקרי  -שומנים וסוכרים.
התכשיר אינוויקט משמש כטיפול נקודתי כנגד תיקנים בתוך ומחוץ לבתים.
כיצד התכשיר פועל:
התיקנים חיים ומתרבים במקומות אפלים ולחים בקרבת מזון .הם נמשכים לפיתיון אינוויקט ניזונים ממנו
ומרביתם חוזרים למקומות המסתור ומתים שם ולכן מספר הפגרים המתגלים מועט יותר מהדברה רגילה.
פעולת ההדברה אינה מיידית ואורכת מספר ימים.
הוראות שימוש:
יש "להזריק" בנקודות קטנות ) 0.25-0.50גרם קוטר כ 6.5-מ"מ( כ 10-20-נקודות בשטח של–  10מ"ר .באזורים
מאוד נגועים ניתן להעלות מעט את המינון .יש ליישם את התכשיר במקומות בהם התיקנים ניזונים ומסתתרים:
במטבחים ,מתחת לכיורים ולאורך צינורות הביוב ,בתוך קופסאות חשמל ,מתחת ומאחורי תנורים ,מקררים
מדיחים כלים ומכשירי חשמל.חדרי שירותים ,אשפה ,ומחסנים.
יש לחזור על הטיפול כאשר הפתיון נאכל ,ובהתאם לנגיעות .הזרקה במספר רב של נקודות הדברה קטנות ,נותנת
תוצאה מהירה יותר של הדברה ,מאשר הזרקה במספר קטן של נקודות בכמות גדולה יותר של תכשיר.
הערה :אין לטפל בו-זמנית בפתיון ובחומר הדברה נוסף ,במקום בו בוצעה הדברה .זאת ,מאחר והריסוס באזור
הפתיון עלול למנוע מהתיקן לאכול את הפתיון ומחשש ליצירת תנגודת .אל תטפל בפתיון במקום בו יש שטיפה
רבה.
אין לטפל במקומות בהם הג'ל יהיה חשוף לילדים ,לחיות מחמד ולמזון גלוי .אין ליישם על משטחים להכנת מזון
ובמקומות בהם החומר עלול לבוא במגע עם מזון.
אזהרות :מזיק בבליעה ובמגע .המנע ממגע עם התכשיר .עלול לגרום לגירוי במגע עם העור והעיניים.
סיכונים לסביבה :רעיל לדגים וליצורים החיים במים עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה מימית .
אמצעי בטיחות :רצוי להשתמש בכפפות גומי.מנע מגע עם עור ,עיניים ובגדים.מנע מגע עם מזון שתייה ומזון
בעלי חיים.יש לאסוף תכשיר שנשפך ולטפל בו כפסולת מסוכנת.אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הטיפול
בתכשיר.לאחר השימוש יש לרחוץ היטב את הידיים והפנים במים וסבון.במקרה של חשד להרעלה פנה באופן
מידי לרופא עם תווית התכשיר.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום יבש ,הרחק ממקור חם המיועד לחומרי הדברה ,מנע גישה של ילדים ואנשים
בלתי מורשים אל התכשיר.
טיפול באריזות ריקות :השלך את השפופרת הריקה למיכל האשפה.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את הציבור ואת איכות
הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
מספר הרישום של משרד להגנת הסביבה504 :
הרישום בתוקף עד2022 :

POISON

ת.ד 4002 .פתח-תקוה 4959404
טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :
www.rimi.co.il
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