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טיפול באריזות ריקות: 
שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים. שפוך את התשטיף 
אותה  והשלך  השטופה  האריזה  את  נקב   המרסס.  מיכל  אל 

למיכל האשפה.
 עזרה ראשונה ומידע לרופא:

• במקרה של מגע בעור- הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא 
אם נדבקו לעור. שטוף עם כמויות גדולות של מים במשך 15 

דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.
• במקרה של מגע בעיניים - שטוף מיד במים במשך 15 דקות 

לפחות (עיניים פקוחות) ופנה לטיפול רפואי.
• במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה  
אין  האפשרי.  בהקדם  רפואי  לטיפול  הפנה  במים.  השקה 

להשקות נפגע חסר הכרה.
החשיפה  מאתר  הנפגע  את  פנה    - שאיפה  של  במקרה   •
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 ברעלות, בית חולים
לעזרה פינוי  של  במקרה   .04-8541900 טל.  חיפה,   רמב“ם 

רפואית יש להציג תוית זו לרופא.

מכיל: 20% פרמתרין (75/25 ציס/טרנס איזומר)

לקטילת זבובים המטרידים את הבקר
לריסוס ישיר על בקר, כולל בקר לחלב

(פרות חולבות, עגלות ועגלים)

קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר.

לא לשימוש ביתי
ברשיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר:111

מכיל: 1 ליטר

אזהרות לאדם:
* בבליעה, התכשיר עלול לגרום לנזק למערכת העיכול.

* בשאיפה, התכשיר עלול לגרום נזק לריאות.
* עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור

הצומח להגנת 
בע"מ והסביבה 
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תאריך תפוגה של התכשיר

מספר אצווה

תרכיז מתחלב

מספר או"ם: 1993
קבוצת סיכון: 3

III :קבוצת אריזה

אמצעי בטיחות ומיגון: 
• בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי 
תקן  (לפי  נאופרן  כפפות  סגורות,  גבוהות  נעליים  ארוכים,  עבודה 
EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (לפי  
ABEK- מסוג EN-14387 עם מסנן משולב (לפי תקן (EN-140 תקן

(2/P3
• אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.

בגדי  את  וכבס  הריסוס  גמר  עם  חשופים  גוף  וחלקי  ידיך  רחץ   •
העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.   

סיכונים  לסביבה: 
• רעיל לדבורים.  

• רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, אין לזהם מקורות מים. 
עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח לסביבה המימית

הוראות שימוש: 
השימוש בתכשיר בעגלים מעל גיל שבוע !

לקטילת  זבובים על בעלי חיים - דלל  1ליטר פרמקסין ב- 200 ליטר 
מים, (50 סמ"ק ל- 10 ליטר מים) תוך כדי ערבוב. 

בתרסיס  ספוגה  במטלית  להשתמש  יש  והפנים  הראש  באזור   *
ולמרוח על האזור. המנע ממגע התרסיס עם העיניים והפה. 

* בשאר חלקי הגוף, רסס את כל בעל החיים, במיוחד גב  ורגליים 
אין להשתמש בתכשיר על בע"ח אחרים מלבד בקר

כמות תרסיס מומלצת אחרי הדילול:
יונקים (מעל גיל שבוע)    -    100 סמ"ק 
עגלות ועגלים  -     250 סמ"ק 
חולבות   -     500 סמ"ק 

חזור על הריסוס, לפי הצורך, מידי 14 ימים. 
הכן והשתמש תמיד בתמיסה טרייה. אין לאחסן תמיסה מדוללת. 

(קירות,  השונים  המבנים  את  לרסס  מומלץ  ההדברה,  להשלמת 
עמודים, תקרה וכו' ) בקוטל חרקים מאושר וייעודי למטרה זו. 

טיפול בתכשיר שנשפך:
ספוג את החומר על גבי חול, ורמקוליט, שרוולי ספיגה או כל חומר 
סופח בלתי מזיק אחר. העבר למיכל או חבית פסולת ושלח לפינוי 

לאתר פסולת מסוכנת.
מוצל  במקום  המקורית  באריזתו  התכשיר  את  לאחסן  יש  אחסון: 
של  ידם  מהישג  הרחק  כימיים,  תכשירים  לאחסון  המיועד  ונעול 
ילדים  ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק 
לחומרים  בסמוך  לאחסן  אין  גלויה.  ולהבה  הצתה  חום,  ממקורות 

מחמצנים.


