רטרים פסטה לתברואה
Ratrim Pasta

תכשיר מוכן ,פסטה לקטילת עכברים וחולדות

למדבירים בלבד

מכיל :ברודיפקום ( Brodifacoum -אנטיקואוגולנט) 0.005% -
 0.001%( Denatonium benzoateחומר מר)
חומר בלתי פעיל עיקרי :פיתיון תירס ותערובות מזון.
רטרים פסטה הינו תכשיר מונע קרישת דם (אנטיקואוגולנט)
המכיל תערובות דגנים בתוספת שמנים וריח ,במתכון
של "פסטה" (מתכון בצקי בשקיק) ,משקל כל שקיק כ  -10גרם.
אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי הזהירות !

مستحضر جاهز ,لمكافحة الفئران والجرذان
لمكافحي الحشرات فقط

يحتوي :بروديفكوم ( BRODIFACOUM-مانع تخرث دم) – 0.005%
( Denatonium Benzoate 0.001%ماده مرة) .مادة غري فعاله أساسيه :طعم ذره وخليط غذايئ.
رطريم بستا مستحرض انتيكواوجلنت(مانع تخرث دم) والذي يحتوي خليط غذايئ مضاف اليه دهون
ورائحه ،عىل شكل بستا (وصفة عجينه بكيس صغري) ،وزن كل كيس  -10غم.
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אזהרות לאדם :התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור
והעניים .עלול לפגוע בעובר המתפתח בחשיפה לבליעה.
עלול לגרום נזק למערכת הדם עקב חשיפה ממושכת או
חשיפה חוזרת.
סיכונים לסביבה :רעיל לבעלי חיים לרבות ציפורים וחיות
מחמד ,דאג שלא יבואו במגע עם התכשיר .רעיל לדגים
וליצורים החיים במים ולכן אין להשתמש בחומר בסמוך
למקורות מים.
הוראות שימוש:
א .היישום יבוצע באזורי האכילה והשתייה של העכברים
והחולדות ,לאורך קירות ובמקומות בהם נראים סימנים
להימצאותם .יש לפזר את הפיתיונות בתיבות האכלה
בלבד .יש לקבע את הפיתיונות הרעילים בתיבות האכלה.
במצבים מיוחדים כגון בעומק מחילות המכרסמים,
בורות ביוב ומקומות סגורים שאינם ניתנים לגישה ע"י
ילדים או חיות מחמד ,ואשר ניתן להבטיח כי יישארו
סגורים ונעולים וכי פיתיונות רעילים אשר הונחו בהם
לא יוכלו להתפזר אל מחוץ להם ,ניתן להניח פיתיונות
אלו שלא בתוך תיבות האכלה .גם במצבים מיוחדים
אילו מומלץ לקבע את הפיתיונות באמצעים אחרים כדי
לאפשר מעקב אחר מידת האכילה.
ב .להדברת חולדות :יישום של כ 10-30 -שקיקים (100-300
גרם) של פיתיון בתחנות האכלה או במקומות מוסתרים
כמתואר והצב במרחקים של  5-15מטר בהתאם לרמת
הנגיעות ולתוואי השטח.
ג .להדברת עכברים :יישום של  1-6שקיקי פיתיון ()10-60
גרם בתחנות האכלה ,או במקומות מוסתרים כמתואר,
והצב במרחקים של  2-5מטר בהתאם לרמת הנגיעות
ולתוואי השטח.
ד .על מנת למנוע התחדשות הנגיעות צמצם ככול שניתן
מזון מתחרה ,מקורות מים ומקומות מסתור.
חלה חובה על המדביר לבדוק לפי הצורך את תחנות
ההאכלה ובסיום העבודה לאסוף את התכשיר ,את
תיבות ההאכלה ואת פגרי המכרסמים במידה ונראים על

פני השטח ,.אם הנגיעות התחדשה התחל טיפול מחדש.
במקומות בהם נגיעות מתמשכת ומיושם טיפול קבוע,
הצב תיבות האכלה קבועות וטפל בהן כפי שנדרש.
אמצעי בטיחות ומיגון:
הרחק מהישג ידם של ילדים .מנע מגע של התכשיר בעור
בעניים או בבגדים ,לבש כפפות בזמן יישום התכשיר ,אין
לאכול או לעשן בזמן השימוש בתכשיר ,אין לזהם מזון
ושתייה ,במקרה של מגע ובסיום השימוש רחץ ידיך היטב
במים וסבון.
עזרה ראשונה :אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה ,פנה
מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות
בקריה הרפואית רמב"ם ,או לרופא עם תווית התכשיר .טלפון
המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה
הרפואית רמב"ם.04-7771900 :
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או
רישיון הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה.
השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים
ברישיון מדביר בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו .אין
למכור שקיות  /תיונים בודדים.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה
בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור,
המשתמש ואיכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי
הדברה ,ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם
מורשים להשתמש בתכשיר .יש לאחסן במקום מאוורר
הרחק ממזון ומי שתיה במיכל מקורי.
מספר רישום התכשיר במשרד להגנת הסביבה 460
תוקף הרישום עד 2024
מספר אצוות ייצור
תאריך תפוגה של התכשיר

תכולה 15 :ק״ג

יצרןINDUSTRIA CHIMICA ITALY :
בעל תעודת רישום רימי להגנת הצומח והסביבה בע"מ

משווק בלעדי:

ال تلمس قبل ان تقرأ وتفهم كل وسائل الحذر!

تحذيرات لإلنسان :مرض بالبلع واللمس ،يُسبب تهيج
للعينني ،قد يؤذي الجنني الذي ينمو يف حالة بلع .قد يسبب
رضر لجهاز الدم بعد تعرض مستمر ومتكرر للمستحرض.
مخاطر للبيئة :سام للحيوانات والطيور الحيوانات األليفة،
اهتم ان ال يالمسوا املستحرض سام لألسامك وحيوانات
مائية اخرى ولذلك ممنوع االستعامل بالقرب من مصادر
املاء.
تعليامت االستعامل:
ا .التنفيذ يكون بأماكن أكل ورشب الفرئان والجرذان ،عىل
طول الحيطان وأماكن تدل عىل وجودهم .يجب وضع
الطعم داخل علب تأكيل فقط .يف حاالت خاصه من
املمكن وضع هذه األطعمة ليس داخل علب التأكيل
مثل :يف عمق جحور القوارض ،وأبار الرصف الصحي
واألماكن املغلقة التي ال ميكن لــأوالد والحيوانات
األليفة الوصول اليها ،والتي ميكن التأكد ان تبقى
مغلقه ومقفله وان أطعمه سامه وضعت ال ميكن
ان تنرث خارجها ،حتى يف هذه الحاالت الخاصة يوىص
بتثبيت األطعمة بوسائل اخرى من اجل مراقبة األكل.
ب .ملكافحة الجرذان ضع  10-30أكياس طعم300-100( ،
) غم ملحطة تأكيل ,او مكان مخبأ كام مرشوح ,وثبت
العلب بأبعاد من 5-15مرت بحسب اإلصابة وتضاريس
املوقع.
ج .ملكافحة الفرئان :ضع  1-6أكياس طعم)60-10( ،
غم ملحطة تأكيل ،او مكان مخبأ كام مرشوح ،وثبت
العلب بأبعاد من  2-5مرت بحسب اإلصابة وتضاريس
املوقع.
د .يك مننع تجدد اإلصابة ،قلل قدر املستطاع غذاء منافس،
مصادر مياه وأماكن مخبأ.
اجباري عىل املكافح فحص محطات التأكيل ومع
انتهاء العمل جمع املستحرض ،محطات التأكيل وجثث
القوارض إذا كانت مرئية .إذا تجددت اإلصابة أعد
التنفيذ من جديد.
عند تنفيذ مكافحة قوارض دامئة نبقي علب التأكيل بأماكن
ثابته ويفحصوا بحسب برنامج عمل محدد.
وسائل الوقاية والحامية:
أبعده عن متناول أيــدي االوالد .امتنع من تالمس

املستحرض العينني ،والجلد واملــابــس .البس كفوف
عند استعامل املستحرض .ممنوع األكل او الرشب عند
استعامل املستحرض ،ممنوع تلويث الغذاء والرشاب ،يف
حالة مالمسه وبانتهاء االستعامل اغسل يديك جيدا باملاء
والصابون.
• اإلسعافات األولية :إذا كنت تشعر بتوعك أو قد يشتبه
بالتسمم ،التوجه فورا إىل مركز املعلومات القطري للتسمم
يف وزارة الصحة يف املركز الطبي رمبام أو اىل الطبيب مع
الئحة املستحرض .رقم الهاتف معلومات عن التسمم بوزارة
الصحة يف املركز الطبي رمبام.04-7771900 :
ممنوع بيع هذا املستحرض ملن ال ميلك رخصة سموم
او رخصة مكافحة اآلفات سارية املفعول من وزارة
حامية البيئة.
استعامل املستحرض مسموح ألصحاب رخصة سارية
املفعول ملكافحة الحرشات فقط وبحسب رشوط
رخصته .ممنوع بيع أكياس منفرده .
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رطريم بستا للصحه

انتاج:
املسوق الحرصي ومالك الرتخيص

INDUSTRIA CHIMICA ITALY

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

رميي لوقاية النبات والبيئة م.ض

هاتف ,03-9221551 .فاكس,03-9221550 .
ص.ب ,4002 .بيتح تكفا www.rimi.co.il 4959404

وزارة حامية البيئة اقرت بأن استعامل املستحرض مبا
يناقض تعليامت الالئحة قد يعرض صحة الجمهور،
املستخدم وسالمة البيئة للخطر ،ويعترب مخالفا للقانون.
تخزين :يجب خــزن املستحرض مبكان مقفل ،املعد
للمبيدات ،وملنع وصول االوالد واالشخاص غري مؤهلني
الستعامل املستحرض .التخوين مبكن مهوى ،وبعيد عن
الطعام وماء الرشب بعبوته األصلية.
شهادة التسجيل يف وزارة حامية البيئة رقم 460
صالحيه حتى .2024
رقم الوجبة:
تاريخ انقضاء املفعول:

يحتوي  15كغم

