
ME תחליב - מיקרו אמולסיה
לשימוש וטרינרי בלבד

לא לשימוש ביתי
מכיל: 20.0% סיפרמטרין - )פרתירואיד (, 0.8% פריפרוקסיפן - )מג"ח מווסת גדילת חרקים(.

לקטילת פרעושים 
במבני משק חקלאי
ללא נוכחות בע"ח.

לא לשימוש על בעלי חיים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר: 1552

ואוורור  התרסיס  התייבשות  לאחר  המרוסס  לשטח  להיכנס  ניתן  מחדש:  כניסה 
המקום ולא פחות משעה לאחר הריסוס.

אחסון:  אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע 
גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

טיפול באריזות ריקות:שטוף את האריזה היטב, לפחות  3 פעמים או במתקן שטיפה 
ומעך את האריזה השטופה  נקב  בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. 

והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת . 
עזרה ראשונה:

במקרה של מגע בעור - הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף   •
עם כמויות גדולות של מים במשך 10 דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול 

רפואי.
במקרה של מגע בעיניים - שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות )עיניים פקוחות(   •

ופנה לטיפול רפואי.
במים. הפנה  הנפגע בהכרה השקה  לגרום להקאה, אם  אין   - בליעה  במקרה של   •

לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר. הושב/השכב   •
את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן 

חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.
למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות, בית חולים רמב"ם חיפה, טלפון 

04-7771900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

השירותים הווטרינריים קובעים כי שימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי 
הוראות התווית, עלול להיות מסוכן לבע״ח, לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה 

עבירה על החוק!
אין להשתמש בתכשיר לאחר התפוגה המופע על גבי האריזה

מס' אצווה: מודפס על גבי הבקבוק
תאריך אחרון לשימוש: מודפס על גבי הבקבוק                           מכיל: 0.5 ליטר

אזהרות לאדם: מזיק בבליעה, מגרה את העניים, דרכי הנשימה והעור. עלול לגרום 
לנזק חמור לעיניים. התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.

אמצעי בטיחות ומיגון 
המנע ממגע התכשיר עם הפנים, העיניים  והעור. המנע מלשאוף את ענן התרסיס. 
אין לאכול  או לעשן בזמן הריסוס. אין לרסס בסמוך לאש דולקת או למקורות אש. 
רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים, לאחר הריסוס וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה 

הכללית.
ארוכים,  עבודה  בגדי  הכולל  אישי  מגן  בציוד  להשתמש  יש  בתכשיר  השימוש  בעת 
נעליים גבוהות סגורות, כפפות: גומי ניטריל או PVC )לפי תקן EN374/3( משקפי מגן 
)לפי תקן EN-166( ומסכת חצי פנים )לפי תקן 140(-EN עם מסנן משולב )לפי תקן) 

.)ABEK-2/P3( מסוג  EN14387
סיכונים  לסביבה 

ויצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח  רעיל מאד לדגים 
פעילות  שקיימת  בזמן  לרסס  אין  נוספים,  ומאביקים  לדבורים  רעיל  מימית.  לסביבה 
דבורים ובסמוך לכוורות, אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף או אבקה מומלץ 
לרסס שעה לפני השקיעה ובשעות הערב )לא בשעות הבוקר המוקדמות( יש להימנע 

מריסוס בתנאים של רוח חזקה.
אזהרות לבעלי חיים: 

אין לרסס ישירות על בעלי חיים/ חיות מחמד ,מזונם או מי השתייה שלהם.
הוראות שימוש:

הכן תמיסה של% 0.20 ח"פ )10 סמ"ק תכשיר ל-1 ליטר מים( ורסס בכמות של כ- 10 
ודירים,  רפתות  החיים,  בעלי  מבני  את  רסס  מטופל,  שטח  מ"ר  ל-100  תרסיס  ליטר 

אורוות ומקומות בהם נצפתה נגיעות פרעושים.
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להגנת הצומח 
והסביבה בע״מ

יצרן ומשווק בלעדי:
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להגנת הצומח 
והסביבה בע״מ

יצרן ומשווק בלעדי:
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