לקטילת רימות זבובים במוקדי דגירה
ומניעת גיחת הבוגרים מהגלמים.
לשימוש בלולים ורפתות.

לשימוש ווטרינרי בלבד

מכילPYRIPROXYFEN 0.5% :
תכונות” :רימול 90-גרגרי“ הינו מווסת גדילה של חרקים ,מונע גיחת החרקים המתגלמים וכתוצאה מכך מונע ריבוי אוכלוסיית
הזבובים .התכשיר פועל על כל דרגות הזחלים )אינו קוטל רימות(.

הוראות שימוש:

* אין ליישם ישירות על בע"ח ,מזונם ומי השתיה שלהם.
לקטילת רימות זבובים 20 :גרם תכשיר ל 1-מ“ר שטח מטופל .ישם את הכמות הנדרשת במוקדי הדגירה ,באופן רציף ואחיד בעזרת
מפזרת המיועדת לכך או ביד .תדירות הטיפול ,אחת לשבועיים כל עוד יש אוכלוסיית בוגרים חדשה.
אזהרות לאדם :התכשיר מגרה את העיניים ,מגרה דרכי נשימה ועור ,מזיק בשאיפה ובבליעה.

אמצעי בטיחות ומיגון:

* בעת ההכנה והיישום השתמש בציוד מגן אישי :בגדי עבודה ארוכים ,נעליים ,בכפפות מגן עשויות לטקס ,מסיכה להגנה על דרכי
הנשימה ומסנן מסוג  P3ומשקפי מגן * .מנע מגע עם העור והעיניים .אין לנשום אבק התכשיר * .מיועד לשימוש באזור מאורר היטב* .
אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן היישום * .יש לרחוץ את הידיים במים וסבון לאחר היישום * .יש לשטוף את הגוף ולהחליף לבגדים
נקיים לאחר היישום * .את הביגוד המזוהם יש לכבס בנפרד.
סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל לדגים ,אין להשתמש ליד מקווי מים .עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח לסביבה המיימית.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול ,מאוורר ,יבש וקריר המיועד לחומרי הדברה .הרחק מהישג ידם של ילדים ,בע"ח ,מזון
ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :לאחר ריקון מוחלט של האריזה ,את האריזה הריקה יש למעוך למניעת שימוש חוזר ולהשליך לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור -הסר בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור .שטוף עם כמויות גדולות של מים ולאחר מכן
מים ןסבון במשך  10דקות לפחות.במידת הצורך פנה לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של מגע בעיניים -שטוף במים במשך  15דקות לפחות בעיניים פקוחות והפנה לטיפול רפואי.
במקרה של שאיפה -פנה את הנפגע מאתר החשיפה למקום מאוורר .השב /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.
במקרה של בליעה  -אין לגרום להקאה .אם הנפגע בהכרה ,השקה ב 3-כוסות מים .אין להשקות נפגע חסר הכרה ,הפנה לטיפול
רפואי בהקדם האפשרי.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ,ביה“ח רמב“ם חיפה טל.04-8541900 .
דרגת רעילות התכשיר :מסוכן לבריאות )דרגה (IV
רשיון השרותים הוטרינריים במשרד החקלאות מס'  500תוקף הרישום 31/12/2016
אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש .שימוש בתכשיר שלא על פי הוראות
התווית עלול להיות מסוכן ,לבע“ח ,לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק.
אצוות הייצור:
תאריך תפוגת התכשיר:

להגנת הצומח
והסביבה בע"מ

טל ,03-9221551 .פקסwww.rimi.co.il ,03-9221550 .

תאריך עדכון7/13 :

מכיל:

ק"ג

יצרן ומפיץ בלעדי:

