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NC DOR סי דור.אנ 
 לציוד מדגרות    -תמיסת חיטוי מרוכזת 

 
 הרכב

N,N-Didecyl-N,N-
dimethylammonium carbonate 

894406-76-9 
 

12.5% 

N,N-Didecyl-N-methyl-
poly(oxyethyl)ammonium 
propionate 

94667-33-1 12.5% 

 התוויות 
NC DOR  נוכחות בעלי ללא. ריקותציוד במדגרות מיועד לחיטוי 

 . לאחר שטיפה וניקוי ראשונייםחיים אדם וביצים, 
התכשיר מכיל תרכובות אמוניום רבעוני ללא מולקולת כלור, כך שאינו מייצר קורוזיה במתכות 

 . הרכות שבציוד המדגרה
 :םהתכשיר יעיל כנגד החיידקים, הפטריות והווירוסי

 E-Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staph aureus, Salmonella typhimurium, Candida 
albicans, Aspergillus brasiliensis ,Influenza.  

 
 ליטר    5,  ליטר  1  :  תכולה

 

 

 
 

 1435ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר:  

 . לשימוש ביתיווטרינרי בלבד, לא  לשימוש  

 אזהרות לאדם: 
 . התכשיר מזיק בבליעה .1
 . גורם לכוויות בעור התכשיר מחמצן, .2
 . התכשיר גורם לגירוי חריף בעיניים .3
 

 אמצעי בטיחות ומיגון :

פות גומי וכפ ,בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן, .1
 .EN -374/3))לפי תקן  מתאימות לחומרים כימיים

משולב כנגד .  (  EN14387עם מסנן )לפי תקן    ( EN136השתמש במסכת פנים מלאה )לפי תקןיש ל .2
 . ABEK2P3חלקיקים ואדים מסוג 

 . יש להימנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו .3
 יש לכבס את בגדי .יש לרחוץ את כל הגוף עם סבון וללבוש בגדים נקיים סיום העבודה,עם  .4

 . העבודה לפני שימוש חוזר
 
 

 :סיכונים לסביבה
 . ובעל השפעה ארוכת טווח לסביבה המימית רעיל מאוד ליצורים שוכני מיםהתכשיר  .1
 . על הקרקעאת החומר אין לזהם מקורות מים או לשפוך  .2
 

 רעיל ליצורי מים  רעיל      



  

 

 

 :הוראות שימוש ומינון
 : מינון מומלץ

 ליטר מים( 100 תכשיר ל סמ"ק 400) 0.4%חיידקים ופטריות: 
 (ליטר מים 100תכשיר ל  סמ"ק 800) 0.8%וירוסים: 

 . דקות בנוכחות חומר אורגני 5-זמן מגע מומלץ: כ
 

 :הוראות שימוש
 . באיכות מי שתייה בסיום היישום יש לשטוף את הציוד במים

 . דקות 5-יש להשרות את הציוד המזוהם לאחר ניקוי בתמיסה מהולה במשך כ :השרייה
 :ווירוסים חיידקים, וציוד הדגרה מזוהמים בפטריות מדגרות :ריסוס
 ליטר תמיסה מהולה 1והציוד המזוהם ע"י ריסוס של  יש לחטא את כל המדגרה -מדגריה  .א

 . מ"ר 75לכל   
 הדלתות והחלל לפני הכנסת הביצים להדגרה ע"י ערפול  ,יש לחטא את הדפנות  -תאי דגירה .ב

 . מ"ק 300ליטר תמיסה מהולה לכל  1 -ב
 ליטר תמיסה מהולה  1 -, הדלתות והחלל ע"י ערפול בלחטא את הדפנות -תאי בקיעה  .ג

 . מ"ק 300לכל   

 יש לחטא ע"י  –בחדרי המדגרה, תאי הבקיעה והאיסוף וחיידקים מניעת זיהומי פטריות  .ד
 . שלפני האכלוס ואחרי האיסוף מ"ק בלילה 300ליטר תמיסה מהולה לכל  1של  ריסוס  
  

לכסות בחול או בנסורת, לאסוף יש . תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת: טיפול בתכשיר שנשפך
 . רעילהלכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת 

 
  :אחסון

 במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים את התכשיר באריזתו המקוריתיש לאחסן 
 . ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים כימיים,

 
 : טיפול באריזות ריקות

מיכל הריסוס, נקב את האריזה  שפוך את התשטיף אל פעמים, 3, לפחות שטוף היטב את האריזה
 . הריקה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה

 
 :ומידע לרופא עזרה ראשונה

ו של הנפגע ואח"כ להשקותו יש לשטוף את פי. אין לגרום להקאה  – של בליעה במקרה .1
 . אין להשקות נפגע חסר הכרה. במים

 . פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי – במקרה של שאיפה .2
, ופנה הסר בגדים מזוהמים, שטוף היטב במים זורמים וסבון – במקרה של מגע בעור .3

 . לקבלת טיפול רפואי
ופנה מיד לקבלת טיפול  קותד 15שטוף במים זורמים לפחות  – ה של מגע בעינייםבמקר .4

 . רפואי
 

 04-7771900 , בי"ח רמב"ם חיפה, טלפוןהרעלותרפואי ב מידעלמרכז הארצי ה נוסף:למידע 

 . במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא
 

9333474-80טלפון: . 7410102נס ציונה  232 ד. ת. פיתוח ושיווק בע"מ קי. מיוצר ע"י דור  

 . אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה

, שלא על פי הוראות ששימוש לא נכון בתכשירהשירותים הווטרינריים קובעים 
מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה  ,בבעלי החייםהתווית, עלול לפגוע במשתמש, 

 ומהווה עברה על החוק!

 


