
      
 

 
  
 

 

  

 

 

 ((EWלתברואה דלתא פורטה 

Delta forte دلتا فورته 

 (EWשמן במים ) תחליב

 נמלים וחרקים זוחלים אחרים פרעושים,  תיקנים,  להדברת

 מדבירים בלבד ל
 :מכיל

 פירתרואיד( :)קבוצה Deltamethrin (1.6% W/V) דלתאמתריןגר/ל  16

 (IGR י גדילהת)קבוצה: וסPyriproxyfen (W/V1%) פיריפרוקסיפן גר/ל 10

 Water: מים ממס עיקרי

    

 

 

 

 רעיל      יםרעיל ליצורי מ         

 

 .גורם לגירוי בעור וגירוי חמור בעיניים. מסוכן בבליעה :אזהרות לאדם

 סיכונים סביבתיים:

, אין לרוקן סביבה המימיתלנזק ארוך טווח לעלול לגרום , וליצורים החיים במיםרעיל לדגים 

 .רעיל לדבורים שירקוז. התכלמערכות ני

  אין לזהם מקורות מים ודרכי ניקוז.

 הוראות שימוש:

 מינון והוראות שימוש  אופן השימוש המזיק

חרקים 

 זוחלים

תיקנים 

 נמלים 

, מאחורי םיש לרסס במקומות מסתור אופייניי
ארונות מטבח, תנורים, מקררים ועל גבי מדפים, 

 ת.לאורך הקירות ובורות ביוב בחצרו
קיני נמלים ולרסס עליהם, לאורך ת לאתר יש לנסו

מסלולי התקדמות הנמלים בחצר, על גבי אדני 
חלונות בשטח החיצוני של הבית ועל גבי הרצפה 

 בכניסה לבית.

 ליטר מים  1סמ"ק ב  16 

 +  דלתאמתרין 0.025%)

חומר  רוקסיפןפפירי 0.016%

 . (בתמיסה פעיל

 .מ"ר 100 ליטר ל 5 יש לרסס



      
 

 
  
 

 

  

 

 

חיוני  :ת מוצלחת עם מפגע פרעושיםודדולהתמ :עושיםפר
לטפל בחיות המחמד בתכשיר נגד פרעושים, ככל 

אמצעות שאיבת ב הניתן לסלק את הדרגות הצעירות
לטים קאבק יסודית ולמנוע כניסה של חתולים למ

 ולחללים שמתחת למבנים 
  לפני ביצוע הריסוס בתכשיר יש:

רעושים לוודא שחיות המחמד טופלו כנגד פ .1
 .ר ווטרינריבתכשי

לוודא שבוצעה שאיבת אבק לבצע או  .2
ח ויסודית באמצעות שואב אבק בעל כ

פעולת השאיבה יש לבצע את  חזק. שאיבה
על כל המשטחים ובכלל זה מקומות המרבץ 
של בעלי החיים, על ומתחת לשטיחים, 
לספות ולריהוט אחר. יש להקפיד ולהגיע 

של ספות  לכל הרווח שבין כריות הריפוד
מיד . ד והמסגרתאות ובין הריפווכורס

בסיום השאיבה, יש להעביר את תכולת 
 השואב לשקית, לרססה ולהשליכה.

במקרה של מפגע שמקורו במקלט, לוודא  .3
שבוצעו פעולות למניעת חזרה של חתולים 

 ושהמקום פונה מחפצים.
אין לרסס כורסאות ,ספות, מזרונים וכל  .4

 שיבה או שכיבה.מקום המיועד לי וריפוד א
 :ריסוס בתוך הבית

רסס עד הרטבה את כל המקומות בהם עלולים 
להימצא פרעושים, ובכלל זה משטחים, פנלים, 
סדקים וחריצים. יש להקפיד במיוחד לרסס 
משטחים חשוכים כגון אלה הנמצאים מתחת 
לריהוט ואת סביבת מקומות המרבץ של בעלי 

 החיים. 
טחים עד הרטבה רסס את כל המשריסוס מקלטים: 

 לאה.מ
רסס עד הרטבה מלאה את ריסוס מחוץ לבית: 

הקרקע בכל מקום בו מצויים פרעושים או עלולים 
להתפתח פרעושים. במיוחד יש להקפיד על ריסוס 
המקומות בהם בעלי חיים נוהגים לרבוץ. יש 
להקפיד ולהגיע עם הריסוס גם לכל החללים 

ל בהם שמתחת למבנים. אין לרסס חול בארגזי חו
ש לפנות, לרסס ביסודיות דים. חול נגוע ימשחקים יל

עד הרטבה מלאה ולהעביר מיד למקום בו לא 
נמצאים ילדים. ניתן לרסס את דפנות ארגז החול 

 לאחר פינוי החול.
: לאור העמידות של שלב הגולם לחומרי טיפול חוזר

ההדברה, שבועיים לאחר הריסוס יש לבצע ניטור 
 על הפעולה". ובמידת הצורך לחזור

 
 
 

 ליטר מים  1סמ"ק ב  16

 +  דלתאמתרין 0.025%)

ומר ח רוקסיפןפפירי 0.016%

 . (בתמיסה פעיל

 .מ"ר 100 ליטר ל 5 יש לרסס

  

 

 

 

 



      
 

 
  
 

 

  

 

 

 :הוראות שימוש 
יש למלא את המרסס עד מחציתו במים, להוסיף את מנת החומר דלתא פורטה על פי הנחיות 

 זו, לערבב היטב ולהשלים את כמות המים החסרה. תתווי
 ניתן לעשות שימוש בתמיסה במשך יום אחד.

 לאחר תום הריסוס יש לשטוף היטב את המרסס במים וסבון משארית התמיסה.
 

ולא המקום,  ראחר ייבוש התכשיר ואוורולרק  לאזור המרוסס: ניתן להיכנס מועד כניסה מחדש

 ס.אחת לאחר הריסושעה פחות מ

 

 ומיגון אמצעי בטיחות 

 הרחק מהישג ידם של ילדים.  •

 המנע ממגע התכשיר בעור ובעיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו. •

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר. •

 אין לרסס את התכשיר בסביבת מזון ומספוא יש לפנות כלי מזון לפני הריסוס ולכסותם. •

 ירי חשמל.כשאין להשתמש בתכשיר בקרבת מ •

 אין להשתמש בתכשיר בקרבת סביבת דגים ודבורים. •

אין להשתמש בתכשיר בקרבת מאגרי מי שתייה לבני אדם, בעלי חיים ומאגרים המשמשים  •
 להשקיה.

 אין ליישם על מזון, חיות מחמד ומשטחי מזון. •

 לאחר השימוש יש לרחוץ היטב במים זורמים וסבון ידיים ופנים. •

 דה לאחר הריסוס בנפרד מהכביסה הרגילה.בויש לכבס את בגדי הע •
 

 מיגון אישי 

השימוש בתכשיר, יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעלים בעת 
 .(EN 166 לפי תקן) משקפי מגן ,EN-374/3)תקן לפי כפפות מגן ) גבוהות סגורות,

 .BEK2- P3 Aנן משולב סעם מ (EN-140פי תקן למסיכת חצי פנים )ו
 

 עזרה ראשונה 

 , במקרה של קשיי נשימה. פנה את הנפגע למקום מאוורר – במקרה של שאיפה .1
 .פנה לקבלת טיפול רפואי 

 פנה לטיפול רפואי. ,אין לגרום להקאה – בליעהמקרה ב .2
דקות  15-20שטוף במים זורמים למשך , הסר בגדים מזוהמים – במקרה של מגע בעור .3

 .לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר פנה, במקרה והגירוי נמשך .לפחות
דקות  15למשך  (עיניים פתוחות)שטוף בהרבה מים זורמים  – במקרה של מגע בעיניים .4

 .פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. הסר עדשות מגע, דקות שטיפה 5לאחר  .לפחות
 

 ופא עם תווית התכשיר.במקרה של חשד להרעלה יש לפנות מיידית לר
 04-777190להרעלה, יש לפנות למרכז הארצי למידע בהרעלות בטלפון במקרה של חשד 

 
 בתוקף מאת מדביר ישיוןמחזיק ראין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או 

 הסביבה.להגנת המשרד 
בתוקף ובהתאם  ברישיון מדביר למחזיקים ים אך ורקתכשיר מותרוהיישום של ההשימוש 

 שיונו.ילתנאים בר



      
 

 
  
 

 

  

 

 

להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את משרד ה
 בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה, ומהווה עבירה על החוק.

 
 

 אחסון:

נוע גישה של המיועד לאחסון תכשירי הדברה, למומאוורר יש לאחסן את התכשיר במקום נעול 
  ים לשימוש בתכשיר.אנשים אחרים שאינם מורש לילדים וש

 : טיפול בתכשיר שנשפך
 תבזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת, ספוג בעזר פו או שהתקלקלתכשיר שנשפך, שפג תוק

 רעילה. חול או נסורת והעבר לכלי אטום עד לפינויו לאתר פסולת
 

 טיפול באריזות ריקות:

שפוך את התשטיף אל ה היטב לפחות שלוש פעמים במתקן שטיפה בלחץ מים. שטוף את האריז
 .מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת

 

 דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ: היצרן ובעל תעודת הרישום 

 .נס ציונה 232ת.ד , 08-9333474 פון:טל

 484: הסביבה גנתמספר הרישום במשרד לה

 

 ליטר. 1תכולת התכשיר 

 2023 :םשנת פקיעת הרישו

 מספר אצווה:

  תאריך תפוגת האצווה

 


