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80 mm
רטרים אבקה הינו תכשיר אנטיקואוגולנט ( מונע קרישה)
מיועד לטיפול במפגעי מכרסמים שלא ניתן לטפל בהם
מספר או”ם 3027
בעזרת פיתיונות רעילים מוכנים (בתכשירים רשומים).
קבוצת סיכון6:
!
הזהירות
אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי
קבוצת אריזה III
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה ,בשאיפה ובמגע עם העור
והעיניים .עלול לפגוע בעובר המתפתח בחשיפה לבליעה.
גורם לנזק למערכת הדם עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת.
אזהרות לסביבה :רעיל לדגים ויצורים החיים במים ולכן אין להשתמש
בקרבת מקווה מים .רעיל לבעלי חיים לרבות ציפורים וחיות מחמד.

رطريم مسحوق

مسحوق مركز لتحضير طعوم جاذبه والتغبير
لإلبادة الجرذان والفئران
للمكافحين فقط

املنتج املسوق ومالك الرتخيص:

يحتوي1 :كغم

شهادة التسجيل يف وزارة حامية البيئة رقم  318صالحيه حتى .2021
رقم الوجبة:
تاريخ انقضاء املفعول:

رميي لوقاية النبات والبيئة م.ض

رقم األمم املتحدة:
3027
فئة الخطورة 6.1:
مجموعة التغليفIII :

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

تاريخ الحتلنه 12/18 :

يحتوي :بروماديولون ( Bromadiolone-مانع تخرث دم) – 0.25%
ماده مرة Denatonium Benzoate 0.001%
مادة غري فعاله أساسيه :طحني.
رطريم مسحوق-مستحرض انتيكواوجلنت (مانع تخرث دم) .معد ملكافحة القوارض والتي ال ميكن
معالجتها بأطمعه سامه جاهزة (مببيدات مسجله).
ال تلمس قبل ان تقرأ وتفهم كل وسائل الحذر!
تحذيرات لإلنسان :سام بالبلع ،باالستنشاق وبالتالمس مع الجلد والعينني ،قد يؤذي الجنني الذي
ينمو .يف حالة بلع قد يسبب رضر لجهاز الدم بعد تعرض مستمر ومتكرر للمستحرض.
مخاطر للبيئة :املستحرض سام لألسامك وحيوانات مائية ولذلك ممنوع االستعامل بالقرب من مصادر
املياه .سام للحيوانات والطيور والحيوانات األليفه.
تعليامت االستعامل:
تغبري :ينقذ بألة خصوصيه ،التغبري محدود لعمق جحور القوارض واألمكنة املغلقة واملحمية والتي ال
يوجد للبرش ،األوالد ،الحيوانات والحيوانات األليفة الوصول اليها.
القوارض تالمس املسحوق أثناء عبورها ،تلحس فروتها وهكذا تبلع السم.
بانتهاء عملية املكافحة عىل املكافح تنظيف املسحوق من املكان.
ممنوع التغبري بأمكنة يوجد خشيه لتعرض غري مراقب للمستحرض مثل :خزن كهرباء واتصاالت
علويه ،قنوات تكييف ومتديدات أخرى .بني حيطان مزدوجة وأمكنة تخزين ،العمل وتحضري الغذاء.
تنقيذ طعم جاذب طازج :مسموح فقط بعلب تأكيل صلبه مقفلة مؤرشه (بعالمة سم) ومثبته.
اجباري ادخال الطعم لعلب التأكيل .االستعامل ممنوع مبناطق انتاج األغذية .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 لألوالد 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.

تحضري طعم جاذب طازج :للحصول عىل طعم برتكيز  0.005%مادة فعاله يجب إضافة  20غم
مستحرض ل1 -كغم طعم ،او  1كغم مستحرض ل 50 -كغم طعم .من املمكن إضافة  3%-4%زيت،
يجب خلط املستحرض مع الطعم جيدا .ممكن استخدام الحبوب او منتجات أخرى بحسب ذوق
القوارض ووجود غذاء بديل باملكان.
تنقيذ طعم جاذب طازج لإلبادة الجرذان :وجبات 100-300 -غم طعم ملحطة تأكيل بأبعاد 5-15
مرت ،بحسب اإلصابة وتضاريس املوقع.
تنقيذ طعم طازج لإلبادة الفرئان :وجبات 10-60 -غم طعم ملحطة تأكيل بأبعاد  2-5مرت ،بحسب
اإلصابة وتضاريس املوقع.
أضف طعم إذا كان االكل مستمر حتى  15يوم للفرئان و 10أيام للجرذان.
اجباري عىل املكافح فحص محطات التأكيل بحسب الحاجة ومع انتهاء العمل جمع متبقيات
املستحرض ،محطات التأكيل وجثث القوارض إذا كانت مرئية.
وسائل الوقاية والحامية:
أبعده عن متناول أيدي االوالد والحيوانات .عند ملئ ألة التغبري اجباري لبس كاممه مناسبه للحاميه
من الجزيئيات مثل . ABEK2P3 :أثناء تنفيذ تغبري املستحرض ارتدي مالبس واقيه ،كاممه مساحيق
وكفوف مطاطيه .امتنع من تالمس املستحرض العينني ،والجلد واملالبس .ممنوع تلويث مجمعات
املياه ،طعام ،طعام الحيوانات ومسطحات لتحضري الطعام.
وبانتهاء االستعامل اغسل يديك وأجزاء الجسم املكشوفة جيدا باملاء والصابون .اغسل مالبس العمل
مبنعزلة عن الغسيل العام.
اإلسعافات األولية:
• يف حالة حدوث متاس مع الجلد :إزالة املالبس امللوثة واألحذية فورا ما مل تلتصق بالجلد .شطف
بالصابون مع كميات كبرية من املاء ملدة  15دقيقه عىل األقل .إذا لزم األمر ،توجه للعالج الطبي.
• يف حالة متاس مع العينني :شطف العينني فورا باملاء ملدة  15دقيقة عىل األقل (العيون مفتوحة)
وتوجه للعالج الطبي.

תכולה 1 :ק״ג
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היצרן המשווק ובעל תעודת הרישום

• يف حالة البلع – امنع التسبب بالتقيؤ ،إذا كان املصاب واعيا رشبه املياه .توجه للعالج الطبي يف
أقرب وقت ممكن .ال تسقي ماء مصاب فاقد للوعي.
• يف حالة االستنشاق  -انقل املصاب من منطقة التعرض لإلصابة اىل مكان مهوا .اجلس /مدد
املصاب بحالة راحة .إذا كان املصاب يواجه صعوبة يف التنفس ،أجلسه منتصبا وإذا أمكن اعطه
األوكسجني .إذا كان املصاب فاقداً للوعي ،تنفيذ إنعاش وانقله للرعاية الطبية مبارشة.
يف حاالت شك بالتسمم يجب التوجه فورا اىل الطبيب مع الئحة املستحرض.
رقم الهاتف مركز املعلومات القطري للتسمم .04-7771900
الرتياق :فيتامني k
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.
وزارة حامية البيئة اقرت بأن استعامل املستحرض مبا يناقض تعليامت الالئحة قد يعرض صحة
الجمهور ،املستخدم وسالمة البيئة للخطر ،ويعترب مخالفا للقانون
تخزين :يجب خزن املستحرض مبكان مقفل ،املعد للمبيدات ،وملنع وصول االوالد واالشخاص غري
مؤهلني الستعامل املستحرض .ممنوع نقل املستحرض لوعا اخر ،يجب التخزين بالعبوة األصلية.

עדכון 12/18

למדבירים בלבד

מכיל :ברומודיאלון ( Bromadioloneאנטיקואוגולנט) 0.25%
חומר מר Denatonium benzoate 0.001%
חומר בלתי פעיל עיקרי :קמח.

לפתיחה
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אבקה מרוכזת להכנת
פיתיונות ואיבוק
להדברת חולדות ועכברים

להגנת הצומח
והסביבה בע״מ

רטרים אבקה מרוכזת
הוראות שימוש:

איבוק :יבוצע במאבק ייעודי ,האיבוק מוגבל לעומק מחילות המכרסמים
ולמקומות סגורים ומוגנים שאין לבני אדם ,לילדים ,לבעלי חיים ולחיות
מחמד גישה אליהם.
המכרסמים נוגעים באבקה בעת המעבר ,מלקקים את פרוותם ואת
כפות רגליהם ובדרך זו בולעים את הרעל.
בסיום פעולת ההדברה על המדביר לנקות ולפנות את האבקה מהמקום.
אין לאבק במקומות בהם חשש לחשיפה לא מבוקרת לתכשיר כגון:
בארונות חשמל ותקשורת עיליים ,תעלות מיזוג אוויר ותשתיות אחרות,
בין קירות כפולים ובאתרים בהם מאחסנים ,מעבדים או מיצרים מזון.
ובאזורי ייצור ואחסון מזון.
יישום פיתיון טרי :מותר רק בתיבות האכלה קשיחות נעולות מסומנות
ומקובעות .חובה לשפד את הפיתיון בתיבת ההאכלה .השימוש אסור
באזורי ייצור של מפעלי מזון.
במצבים מיוחדים אפשר להניח את הפיתיון לא בתיבות האכלה אלא
במקומות אלו :בעומק מחילות המכרסמים ,בתוך בורות ביוב ובמקומות
סגורים שאינם ניתנים לגישה ע"י' ילדים ובעלי חיים ואשר ניתן להבטיח
כי יישארו סגורים ונעולים ,וכי פיתיונות שהונחו בהם לא יוכלו להתפזר
אל מחוץ להם .גם במקומות מיוחדים אלו מומלץ לקבע את הפיתיונות
באמצעים אחרים כדי לאפשר מעקב על מידת האכילה.
הכנת פיתיון טרי :לקבלת פיתיון בריכוז  0.005%חומר פעיל יש להוסיף
 20גרם תכשיר ל 1 -ק"ג של הפיתיון ,או  1ק"ג תכשיר ב 50 -ק"ג של
פיתיון .ניתן להוסיף לפיתיון  3% 4%-שמן ,יש לערבב ביסודיות את
האבקה עם הפיתיון ניתן להשתמש בדגנים או במוצרים אחרים בהתאם
לטעמה של אוכלוסיית המכרסמים ונוכחות מזון חליפי באזור.
יישום פיתיון טרי להדברת חולדות :מנות של  100-300גר' פיתיון

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

תעודת רישום של המשרד הגנת הסביבה מספר 318
תוקף הרישום עד 2021
מספר אצוות ייצור
תאריך תפוגה של התכשיר

לתחנת האכלה ,במרחקים של  5-15מטר ,בהתאם לנגיעות ולטוואי
שטח.
יישום פיתיון טרי להדברת עכברים :מנות של  10-60גר' פיתיון לתחנת
האכלה במרחקים  2-5מטר בהתאם לנגיעות ולטוואי שטח.
אם נמשכת האכילה הוסף פיתיון עד  10ימים לחולדות ועד  15ימים
לעכברים.
חובה על המדביר לבדוק לפי הצורך את תחנות ההאכלה בסיום
העבודה לאסוף את שאריות התכשיר ,את תיבות ההאכלה ואת פגרי
המכרסמים אם נראים על פני השטח.
אמצעי בטיחות ומיגון:
הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות .בזמן מילוי המאבק חובה לחבוש
מסכה מתאימה להגנה מחלקיקים כגוןABEK2P3. :בזמן ביצוע איבוק
בתכשיר השתמש בבגדי מגן מסכת אבק וכפפות גומי .מנע מגע של
התכשיר עם העניים העור והבגדים .אין לזהם מאגרי מים ,מזון ,מזון
בעלי חיים ומשטחי מזון.
לאחר השימוש בתכשיר רחץ היטב ידיך וחלקי גוף חשופים במים וסבון
 ,כבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
עזרה ראשונה:
• מגע בעור  -הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור.
שטוף עם סבון וכמויות גדולות של מים במשך  15דקות לפחות.
במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.
• מגע בעיניים  -שטוף מיד במים במשך  15דקות לפחות (עיניים
פקוחות) והפנה לטיפול רפואי.
• בליעה  -אין לגרום להקאה .אם הנפגע בהכרה ,השקה במים .הפנה
לטיפול בהקדם האפשרי .אין להשקות נפגע חסר הכרה.
• נשימה  -פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר .הושב/
השכב את הנפגע במנוחה .אם הנפגע מתקשה בנשימה הושיבו בגו

זקוף ובמידת האפשר תן חמצן .אם הנפגע חסר הכרה בצע החייאה.
הפנה מיד לטיפול רפואי.
במקרים של חשד להרעלה יש לפנות לרופא מידית עם תווית התכשיר.
מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות .04-7771900
אנטידוט ויטמין .K
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון
מדביר בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של
התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים ברישיון מדביר בתוקף ובהתאם
לתנאי רישיונו .אין למכור בלוקים בודדים.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות
התווית עלול לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה
ומהווה עבירה על החוק.
אחסון :יש לאחסן את
התכשיר במקום נעול,
המיועד לחומרי הדברה
ולמנוע גישה של ילדים
ושל אנשים אחרים
שאינם מורשים אל
התכשיר .אין להעביר
את התכשיר לכלי
אחר יש לאחסן במיכל
המקורי.

להגנת הצומח
והסביבה בע״מ

טל03-9221551 .

