
הוראות שימוש: 
יש לקבע את הפיתיונות הרעילים בתיבות האכלה בלבד. במצבים מיוחדים ניתן להניח 
פיתיונות אלו שלא בתוך תיבות האכלה במקומות כגון: בעומק מחילות המכרסמים, 
בתוך בורות ביוב ובמקומות סגורים שאינם ניתנים לגישה ע"י ילדים או חיות מחמד 
יונחו  אשר  רעילים  פיתיונות  וכי  ונעולים  סגורים  יישארו  כי  להבטיח  ניתן  ואשר 
יוכלו להתפזר אל מחוץ להם, גם במצבים מיוחדים אלו מומלץ לקבע את  בהם לא 

הפיתיונות באמצעים אחרים כדי לאפשר מעקב אחר מידת האכילה.
חלה חובה על המדביר לבדוק לפי הצורך את תחנות ההאכלה ובסיום העבודה לאסוף 
את התכשיר את תיבות ההאכלה ואת פגרי המכרסמים במידה ונראים על פני השטח. 
כאשר מבוצעת הדברת מכרסמים קבועה יושארו תיבות ההאכלה במקומות קבועים 

ויבדקו ע"פ תכנית העבודה שנקבעה.
להדברת חולדות: כ- )100-300 גרם( פיתיון 3-10 בלוקים לתחנת האכלה או במקום 

מסתור כמתואר מרחק בין התחנות  כ- 5-15 מטר. בהתאם לנגיעות ולתוואי השטח.
להדברת עכברים: כ- )30-60 גר'( פיתיון 1-2 בלוקים לתחנת האכלה או במקום מסתור 

כמתואר, מרחק בין התחנות  כ- 2-5 מטר. בהתאם לנגיעות ולתוואי השטח.
בדוק את המקומות מידי יומיים  הוסף פיתיון חדש כל עוד נמשכת האכילה עד 15 

ימים לעכברים, ו-10 ימים לחולדות.
אמצעי בטיחות ומיגון:

הרחק מהישג  ידם של ילדים וחיות.  
יש להשתמש בבגדי מגן ובכפפות גומי בזמן הטיפול בתכשיר.  

מנע מגע של התכשיר עם העיניים, העור והבגדים.  
אין לזהם מאגרי מים, מזון, מזון לבעלי חיים ומשטחי מזון.  

רחץ ידיך היטב במים וסבון לאחר השימוש בתכשיר.  
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים שטוף בזהירות במים במשך כמה דקות. 
הסר עדשות מגע אם ניתן להסירן בקלות. אם הגירוי אינו חולף קבל יעוץ/ סיוע רפואי. 

במקרה של מגע עם העור: שטוף בהרבה מים וסבון.
אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה, פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של 
משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא עם תווית התכשיר. טלפון המרכז 

הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם: 04-7771900.
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. 

בהתאם  ואחסן  עבה  פוליאתילן  לשק  הבלוקים  את  אסוף  שהתפזרו:  בבלוקים  טיפול 
להוראות האחסון.

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

 הרחק   ממזון   ומי   שתייה.   יש   לאחסן   בכלי   המקורי. 

מכיל: 8 ק"ג   משקל בלוק  כ- 28.3 גרם.
תעודת רישום של המשרד הגנת הסביבה מספר: .306     בתוקף עד 2021

מס' אצוות ייצור:
תאריך התפוגה של התכשיר: 

تحذيرات لإلنسان: مرض باالستنشاق، ويؤدي اىل تهيج جلدي، خطورة رضر للعينني، 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 قد يؤدي لتأثريات بعيدة املدى عل البيئة البحرية ولذلك ممنوع االستعامل 
بالقرب من مصادر املاء. سام للفقاريات والطيور.

تعليامت االستعامل: يجب وضع الطعم داخل علب تأكيل فقط. 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.
اجباري عىل املكافح فحص محطات التأكيل بحسب الحاجة ومع انتهاء العمل جمع املستحرض، محطات التأكيل وجثث القوارض إذا 

كانت مرئية. عند تنفيذ مكافحة قوارض دامئة نبقي علب التأكيل بأماكن ثابته ويفحصوا بحسب برنامج عمل محدد.
ملكافحة الجرذان: من 300-100 غم طعم, 15-5 بلوك ملحطة تأكيل او مكان مخبأ كام مرشوح، وثبت العلب بأبعاد من 5-15 

مرت بحسب اإلصابة واملوقع.
ملكافحة الفرئان: من 60-30 غم طعم, 2-1 بلوك ملحطة تأكيل او مكان مخبأ كام مرشوح وثبت العلب بأبعاد من 5-2 مرت بحسب 

اإلصابة واملوقع.
افحص املواقع كل يومني واضف طعم إذا كان االكل مستمر حتى 15 يوم للفرئان و10 أيام للجرذان.

وسائل الوقاية والحامية:
أبعده عن متناول ايدي األوالد والحيوانات.  

البس كفوف ومالبس واقيه عند استعامل املستحرض.  
  امتنع من تالمس املستحرض للعينني، والجلد واملالبس.

ممنوع تلويث مجمعات املياه، طعام، طعام الحيوانات ومسطحات لتحضري الطعام.  
اغسل يديك جيدا باملاء والصابون بعد استعامل املستحرض  

اإلسعافات األولية: يف حالة متاس مع العينني اشطف العينني بحذر باملاء لعدة دقائق. أزل العدسات الالصقة إذا كان ذلك سهل. 
إذا مل يختفي التهيج اطلب استشاره\مساعده طبيه. يف حالة حدوث متاس مع الجلد: اشطف مع كميات كبرية من املاء والصابون. 

إذا كنت تشعر بتوعك أو قد يشتبه بالتسمم، التوجه فورا إىل مركز املعلومات القطري للتسمم يف وزارة الصحة يف املركز الطبي 
رمبام أو اىل الطبيب مع الئحة املستحرض. رقم الهاتف معلومات عن التسمم بوزارة الصحة يف املركز الطبي رمبام: 04-7771900.

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. ممنوع بيع 

بلوكات منفرده .

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

الترصف ببلوكات نرثت: اجمع البلوكات لكيس نايلون سميك وخزن بحسب تعليامت التخزين.
تخزين: يجب   خزن   املستحرض   مبكان   مقفل،   املعد   للمبيدات،   وملنع   وصول   االوالد   واالشخاص   غري   مؤهلني   الستعامل   املستحرض.  

 التخزين   مبكان   مهوى،   وبعيد   عن   الطعام   وماء   الرشب   ، يجب   تخزين   املستحرض   بعبوته    األصليه . 

يحتوي: 8 كغم  وزن كل بلوك 28.3- غم.
شهادة التسجيل يف وزارة حامية البيئة رقم 306 صالحيه حتى 2021.

رقم الوجبة:
تاريخ انقضاء املفعول:                             
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