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ל ע ר

P O I S O N

הוראות השימוש: לזבובים השתמש במרסס גב או יד ורסס את התמיסה במקומות 
בהם הזבובים נוהגים להתאסף ולחנות. ניתן לזהות את המקומות על פי הזבובים או 
נקודות הפרש שלהם: אדני חלונות, דלתות, קירות, רצפות, צינורות, חוטים, רשתות 
וכן על צמחיה. רצוי לרסס על פחי אשפה, ריכוזי פסולת, אביזרי תאורה, וכל מקום 
בהם הזבובים חונים. חזור על הפעולה כל 2-4 שבועות בהתאם לנגיעות. יש לערבב 
היטב את התכשיר במים (אפשר להוסיף %6 סוכר מהתמיסה, להגברת המשיכה). 
לפשפש המיטה: מומלץ להשתמש בריסוס כפעולה משלימה לפעולות הבאות: סדר 
וניקיון,שימוש בשואב אבק,שימוש במכשיר קיטור ,שימוש במדבקות ואמצעי ניטור 
אחרים.  רסס את מקומות המסתור  בחריצים וסדקים מאחורי תמונות ,פינות שטיחי 
ריצפה, פנלים ומסגרת המיטה. יש לטפל בנפרד במצעים, מגבות, בגדים וכלי מיטה 
ע" כיבוס בהרתחה. אין לרסס מזרונים, מצעים וכלי מיטה. יש לחזור על הטיפול כעבור 

7-10 ימים לפי בדיקה.
מינון: הכן תמיסה בריכוז של %0.3 ח"פ, 100 גרם תכשיר ל-4 ליטר מים ורסס במקומות 

הנ"ל. 1 ליטר תרסיס מספיקים לכיסוי של כ-25 מט"ר שטח מטופל. 
המקום  ואוורור  ייבוש התכשיר  אחר  רק  המטופל  לשטח  להיכנס  ניתן  כניסה:  זמן 

ולפחות שעה אחר סיום הריסוס.
אזהרות: * לאדם: מזיק בנשימה ובבליעה. עלול לגרום לגירויים בעיניים ובעור. 

* לסביבה: רעיל לדבורים. אין לרסס סמוך לכוורות. רעיל לדגים ועלול לגרום להשפעות 
ארוכות טווח לסביבה המימית.

אמצעי בטיחות: * לבש כפפות עשויות מלטקס, בגדי מגן ומסכת אבק המתאימה 
לאכול  אין   * והריסוס.  התרסיס  הכנת  בזמן  העיניים,  על  והמגינה  הדברה  לחומרי 
לשתות או לעשן בזמן הריסוס. * אין לרסס ישירות על בעלי חיים, מזון, כלים ומשטחים 

להכנת מזון. * יש להרחיק אקווריומים או לכסותם ולנתק את משאבת האוויר.
* יש לכסות מזון, כלי אוכל וציוד להכנת מזון לפני הריסוס. * רחץ ידיים וחלקי גוף   

חשופים עם גמר הריסוס וכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית. * במקרה 
של מגע עם העיניים שטוף במים זורמים במגע עם העור שטוף במים ובסבון.

בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, 
נעליים גבוהות סגורות, כפפות (תקן EN374/3) משקפי מגן (EN-166) ומסכת חצי 
פנים (EN-140) עם מסנן משולב מסוג ABEK-2/P3 * במקרה של חשד להרעלה 

יש לפנות באופן מיידי לרופא. 
אחסון:  יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה. יש למנוע * מספר טלפון של המרכז למידע בהרעלות 04-8541900.

גישה של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות:  שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה 
בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה 

והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.
אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת 
הסביבה. השימוש והיישום של התכשיר מותרים לבעלי היתר הדברה לחרקים בלבד. 
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול 
לסכן את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

קוטל זבובים בוגרים ופשפש המיטה לריסוס
אבקה מסיסה

משקל: 200 גרם

מספר הרישום של המשרד להגנת הסביבה 435
בתוקף עד 2018

מספר אצוות הייצור
תאריך התפוגה של התכשיר

DINOTEFURAN 12% :מכיל
חומר בלתי פעיל עיקרי-סוכר

III :מספר או"ם: 3077      קבוצת סיכון: 9      קבוצת אריזה

למדבירים בלבד


