
      
 

 
 

 

 גלוטאדור
 ללא נוכחות בעלי חיים ,במשק החקלאי  חיטוי מבנים וציודתמיסת 

 
 :  הרכב

 
Glutaraldehyde      16% 
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 12% 
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride               10% 

 

 התוויות:  

, שילוב זה מקנה לתכשיר אמוניום רבעוני תרכובות לדהיד עםטראדור מכיל שילוב של גלואגלוט  
 :חיידקיםופטריות  ,פעילות רחבת טווח כנגד וירוסים

 
Pseudomonas aeruginosa ,E-coli, Staph aureus, Enterococcus faecalis, Enterobacter 
aerogenes, Salmonella typhimurium, Avian influenza, Listeria monocytogenes, Candida 
albicans, Aspergillus niger.  

  
.רפתות, מדגרות, משחטות, מחסנים, ציוד ומבנים במשק החקלאי ,לוליםמיועד לחיטוי  דוראגלוט  

.ללא נוכחות בעלי חיים  

 

  השימוש ,)2011 –התשע"א  ניטור סביבתי וניטור ביולוגיעל פי תקנות הבטיחות בעבודה )
 א את דרישות התקנה, חייב את המעסיק במקום העבודה למליר מבתכש

 תעסוקתיות לריכוז גלוטראלדהיד, באמצעות מעבדה מוסמכת. –לרבות ביצוע מדידות סביבתיות 
 

 ליטר 25, ליטר 5 תכולה:

 

 

 

 

 .לפני השימוש בתכשיר קרא בעיון את ההוראות

  1230 ם במשרד החקלאות מס':ברישיון השירותים הווטרינריי

 ביתי.וש לא לשימ לשימוש ווטרינרי בלבד

 
  לאדם אזהרות

  .התכשיר רעיל בשאיפה ובליעה. 1
 . עלול לגרום נזק חמור לעיניים – ניים, מערכת הנשימה והעי. התכשיר מזיק וצורבני לעור2
 . התכשיר עלול לגרום לריגוש בשאיפה ובמגע עם העור.3
 מערכת הנשימה. יר גורם לגירוי חמור בעור ול. התכש4
 .רכת העצבים, כבד כליות והעינייםפיע על מע. נספג דרך העור ומש5
 . התכשיר קורוזיבי.6
 

 אמצעי בטיחות ומיגון

 . הרחק מהישג ידם של ילדים.1
 ,בגדים מתאימים עם שרוולים ( EN 166לפי תקן )  ). בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן2

 .EN -374/3 )ן ומרים כימיים .) לפי תקוכפפות גומי מתאימות לח ארוכים
עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג ( EN136פי תקן )ליש להשתמש במסכת פנים מלאה  3

ABEK2P3  לפי תקן(EN14387 .) 
 . ר ו/או בליעתו, העיניים ומשאיפת החומ. יש להימנע ממגע התמיסה עם העור4



      
 

 
 

 

 
  .סבון וללבוש בגדים נקייםעם  הגוף, יש לרחוץ את כל ום העבודה. עם סי5
 .את בגדי העבודה לפני שימוש חוזר כבסיש ל 

 
 סיכונים לסביבה 

 .שוכני מיםהחומר רעיל ליצורים . 1
 .טיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז. יש למנוע הגעת התכשיר ותש2
 

 הוראות שימוש 

 יש לשטוף את הציוד והמבנה לפני פעולת החיטוי .

. , ציוד ומבניםבילה או ריסוס של כליםר מים ( לטסמ"ק לליט 5)  דוראגלוט 0.5%א הוהמינון המומלץ 
 במקרים של חיטוי כשהמבנה לא נשטף היטב ו/או לאחר תחלואה מומלץ להכין תמיסה בריכוז

.(סמ"ק לליטר מים 10) 1%של   

באיכות מי  . לאחר מכן יש לשטוף את הציוד במיםדקות 15 -וי המומלצת היא כת החיטמשך פעול
.שתייה, לפני השימוש  

.שעות מהחיטוי 24: כעבור מן המתנה לפני כניסה מחדשז  
 

 טיפול בתכשיר שנשפך: 

לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש 
  .ילהרעפסולת 

 
  :אחסון

 מיועד לאחסון תכשירים ל, נעול,במקום מוצ יזתו המקוריתאת התכשיר באר יש לאחסן
 ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים ימיים,כ
 

 : טיפול באריזות ריקות

נקב את האריזה , מיכל הריסוס ת התשטיף אל, שפוך אפעמים 3לפחות , שטוף היטב את האריזה
 .אשפההריקה השטופה והשלך אותה למיכל 

 
 : ומידע לרופא עזרה ראשונה

לקבלת טיפול  מיד, פנה דקות לפחות 15במים זורמים למשך  שטוף –יים במקרה של מגע בעינ .1
 .והצג את תווית התכשיר רפואי

 
 ,המים, הסר בגדים מזודקות לפחות 15שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעור  .2

 .והצג את תווית התכשיר פנה לקבלת טיפול רפואי
 

יפול רפואי והצג את לקבלת ט מידפנה פנה את הנפגע למקום מאוורר  –פה במקרה של שאי .3
 .תווית התכשיר

 
, רה. אם הנפגע בהכאין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה – במקרה של בליעה .4

 .רפואי והצג את תווית התכשיר יפולפנה לקבלת ט מיםכוסות  2-3השקה ב 
 

 047771900 ון, בי"ח רמב"ם חיפה, טלפהרעלותי בלמידע רפואמרכז הארצי נוסף: הלמידע 
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

  
12.2016: תאריך עדכון התווית   

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

 

 

 ועעלול לפגאות התווית, הור ע"פשלא בתכשיר לא נכון שימוש שקובעים  וטרינרייםהשירותים הו
 .לסביבה ומהווה עבירה על החוקלבריאות הציבור ו מסוכן, בבעל החיים, משבמשת


