
קוויק סטרייקקוויק סטרייק
פתיון גרגרי מוכן לשימוש

לקטילת זבובים בוגרים מחוץ למבני משק.

(ניאוניקוטיד)מכיל: 
טריקוזן

חומר בלתי פעיל עיקרי - סוכר

Dinotefuran - 0.5%
0.04% 

לא לשימוש ביתי
לשימוש וטרינרי בלבד

קרא בעיון את  כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר

"קוויק סטרייק" הינו פתיון רב עוצמה המכיל חומר משיכה מינית ותוספי מזון המושכים 
אכילת  את  וממריץ  המטופל  בשטח  להישאר  הבית  זבובי  של  ונקבות  זכרים  ומעודדים 

הפיתיון הגורם לתמותה מהירה ויעילה המפחיתה את אוכלוסיית הזבובים.
ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר 1339. בתוקף עד 31.5.2023

אזהרות לאדם: • מסוכן לאנשים וחיות בית. • הרחק מהישג ידם של ילדים.
• התכשיר גורם לגירוי במגע עם העור והעיניים.

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

 .ABEK - P3 מסוג (EN-12387
• אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר. • רחץ ידיך וחלקי גוף חשופים עם 

גמר השימוש וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
סיכונים  לסביבה: 

• רעיל מאוד לדבורים. • רעיל לדגים וליצורים החיים במים, אין לזהם מקורות מים. עלול 
לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה.

הוראות שימוש: 
בשימוש מחוץ ומסביב לרפתות ולולים:  במקומות הרצויים יש לפזר באופן הומוגני על 

משטחים יבשים כ-30 גרם תכשיר ל-10 מ"ר שטח מטופל. 
יש להימנע מפיזור התכשיר בערמה.

לתלות  יש  ודירים:  רפתות  אורוות,  למדגרות,  ומסביב  מחוץ  האכלה  בתחנות  בשימוש 
תחנה אחת לכל 25 מ"ר. בכל תחנה יש לשים 25 עד 55 גרם קוויק סטרייק. את תחנות 
ההאכלה יש לתלות בגובה 1.2 מטר לפחות מעל פני האדמה כך שאינן נגישות לבע"ח 

וילדים. אין ליישם את התכשיר בסביבת בע"ח באמצעים אחרים כדוגמת פיזור.
אל תזהם מזון ומספוא, אל תפזר את התכשיר במקומות שעופות או חיות משק, במיוחד 

כלבים ו/או עגלים צעירים, יכולים לאוכלו. 
טיפול בתכשיר שנשפך: לאסוף תכשיר שנשפך ולהעבירו לשימוש חוזר.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ונעול המיועד לאחסון 
תכשירים כימיים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש 

בתכשיר. הרחק ממזון ומספוא . 
טיפול באריזות ריקות:  לאחר ריקון מוחלט של האריזה, נקב  ומעך את האריזה והשלך 

אותה למיכל האשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא: 

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

במקרה של מגע בעור - הסר מיד בגדים ונעליים נגועים. שטוף עם כמויות גדולות של מים 
במשך 15 דקות לפחות . במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.

במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה השקה במים. הפנה לטיפול 
רפואי בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

טלפון  חיפה,  רמב"ם  חולים  בית  בהרעלות,  רפואי  למידע  נוסף: המרכז הארצי  למידע 
04-7771900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

האריזה.  גבי  על  לשימוש המוטבע  לאחר התאריך האחרון  בתכשיר  אין להשתמש 
השירותים הווטרינרים קובעים שהשימוש בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול 
לפגוע במשתמש, בבע"ח, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.

תאריך תפוגת התכשיר לשימוש: מודפס על המיכל
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ת אצווה: מודפס על המיכל מכיל: 0.4 ק“ג

משווק ובעל תעודת הרישום:

Wellmark International d/b/a Central Life Sciencesיצרן:
East Woodfield Rd. Suite 200 West, Illinois, 60173, U.S.A 1501

03-9221550 פקס.   ,03-9221551 טל.   ,4959404 פתח-תקוה   4002 ת.ד. 
www.rimi.co.il   cs@rimi.co.il לקוחות:  שרות 
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