
הוראות שימוש
מכיל :

 Dinotefuran 0.3% דינוטפורן
Water החומר הבלתי פעיל העיקרי-מים

אזהרות לאדם: מזיק בנשימה ובבליעה, עלול לגרום לגירויים בעיניים ובעור.
סיכונים לסביבה: רעיל מאד לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית. 

אין לרוקן למערכות ניקוז. התכשיר רעיל לדבורים. אין לרסס באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמוך 
לכוורות. אין לרסס על פרחים פורחים, משירי אבקה וצמחי צוף. הדבורים מאביקות ומייצרות צוף ועלולות 

להיחשף במגע ישיר עם התרסיס או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם יושם התכשיר. בעת שימוש 
בתכשיר זה, יש לנקוט בצעדים כי לצמצם את החשיפה לדבורים.

הוראות שימוש: היות והתכשיר מכיל סוכר, המשטח המרוסס עלול להיות דביק.
רסס במקומות בהם הזבובים נוהגים להתאסף ומקומות מנוחה של הזבובים. ניתן לזהות את המקומות על פי 

נקודות הפרש שלהם: אדני חלונות, משקופי הדלתות, קירות רצפות, צינורות, חוטים, רשתות. רצוי לרסס על פחי 
אשפה, ריכוזי פסולת, וכל מקום בהם הזבובים חונים. חזור על הפעולה בהתאם לנגיעות.

מינון: ליטר תרסיס מספיקים לכיסוי של 25 מ״ר שטח מטופל.
אמצעי בטיחות: • הרחק מהישג ידם של ילדים. • אין לרסס על בני אדם ובעלי חיים. • אסור לרסס על כלי 
אוכל, משטחים לעיבוד מזון ומזון גלוי. • אין לאכול, לשתות, או לעשן בעת הטיפול. • מנע מגע עם העור והידיים 

• בגמר השימוש בחומר יש לרחוץ היטב ידיים במים וסבון. • בעת תאונה או אם אתה חש ברע או אם יש חשד 
להרעלה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את האריזה. מרכז הארצי למידע בהרעלות, טלפון: 04-7771900.

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול, המיועד לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים 
שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. לאחסן במקום קריר ויבש.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן 
את בריאות הציבור המשתמש ואיכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה 491.
בתוקף עד 2021.

אצוות היצור: ראה בחזית התווית
תאריך התפוגה של התכשיר: ראה בחזית התוית
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לאזהרות

והוראות שימוש

مبيد للذباب البالغ للرش عىل املسطحات
تعليامت االستعامل

 DINOTEFURAN 0.3% :يحتوي
مادة غري فعالة اساسية - ماء.

تحذيرات: لإلنسان: مرض باالستنشاق والبلع. قد يؤدي لتهيّج بالعينني والجلد.
اخطار للبيئة: سام جدا لألسامك وللمخلوقات املائية. قد يؤدي اىل رضر طويل األمد يف البيئة املائية. مينع التفريغ يف منظومة الرصف الصحي. املستحرض 
سام للنحل. مينع الرش يف املناطق التي يتواجد بها النحل واجران تربية النحل. مينع الرش عىل االزهار املتفتحة،  تُدر غبار اللقاح ونباتات الرحيق ، يقوم 

النحل بالتلقيح وينتج الرحيق وقد تتعرض لتالمس مبارش مع الرذاذ او مع البقايا التي ما زالت عىل مسطحات الرش. عند استعامل هذا املستحرض، 
يجب اتباع خطوات بهدف تقليل التعرض للنحل.

تعليامت االستعامل: كون السائل يحتوي عىل سكر، املساحة املرشوشة قد تكون الصقة.
رش يف األماكن التي عادة ما يتجمع بها او يتوقف عندها الذباب. ميكن تحديد هذه االماكن عن طريق الذباب او بواسطة نقاط افرازهم: عتبات 
النوافذ ، ابواب، حيطان ، ارضيات، مواسري خيطان، شبكات والنباتات. يفضل الرش عىل سالت القاممة، قاممة مركزة، اجهزة االضاءة، وكل االماكن 

التي تتوقف عليها الذباب. اعد العملية بحسب درجة االصابة. 
مقدار:  لرت مستحرض يكفي لتغطية 25م2 مساحة معالجة.

وسائل الوقاية: ابعده عن تناول ايدي االطفال. * ممنوع الرش عىل االنسان والحيوانات. *مينع الرش عىل االغذية، اواين وأماكن لتحضري االغذية 
والطعام املكشوف. * ممنوع االكل والرشب والتدخني اثناء الرش. * امتنع من تالمس املستحرض مع الجلد والعينني. *اغسل يديك جيدا باملاء 

والصابون بعد االنتهاء من الرش.  * يف حالة تالمس املستحرض مع العينني اغسلها مبياه جارية. ويف حالة تالمس مع الجلد اشطف باملاء والصابون. 
يف حالة شك بالتسمم يجب التوجه فورا اىل الطبيب واعرض عليه هذه العبوة. املركز القطري ملعلومات التسمم، هاتف:  04-7771900.

تخزين: يجب خزن املستحرض مبكان مقفل، املعد للمبيدات وملنع وصول االوالد واالشخاص غري مؤهلني الستعامل املستحرض. يجب التخزين 
يف مكان بارد وجاف.

وزارة حامية البيئة اقرت بأن استعامل املستحرض مبا يناقض تعليامت الالئحة قد يُعرض صحة 
الجمهور وسالمة البيئة للخطر، ويعترب مخالفا للقانون.

رخصة شهادة التسجيل يف وزارة حامية البيئة رقم 491 
سارية املفعول حتى 2021

رقم الوجبة: انظر يف واجهة الالئحة
تاريخ انقضاء املفعول:  انظر يف واجهة الالئحة

يحتوي: 750سم3
سائل جاهز لالستعامل

مينع الرش يف الهواء )الجو(
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