
 

 

   
 אבקה - HALAMID הלמיד

 , ללא נוכחות בעלי חיים. תכשיר רחב טווח לחיטוי במשק החקלאי
 

 :הרכב
TOSYLCHLORAMID SODIUM (CHLORAMINE T) 100% 

 
 התוויות:  

 .יעיל כנגד חיידקים, נגיפים ופטריות * 
 .(יום 120 -ל C35°יציב בתמיסה , גם בטמפ' גבוהות. ) * 
 .במינון המומלץמתכות מגולוונות כל )קורוסיבי( אינו מא * 

 
ללא נוכחות בע"ח. –בבריכות דגים ו מיועד לחיטוי כללי בלול, הרפת הלמיד  

 .חיטוי מערכות מי השתייהו לחיטוי ביצי רבייה, חיטוי מערכות החליבה
 :םגניוהפת, כנגד ובנוכחותםם יולטיפול בבריכות מים במהלך גידול הדגלאחר חליבה הפרה  לחיטוי פטמות

Campylobacter spp. Jejuni, Clostridium sporogenes, E Coli, Pseudomonas species, Salmonella species,  
Staph. aureus, FMDV, Gumboro disease virus, Infectious bronchitis virus, Influenza virus, NCD, 
 Aspergillus species, Candida albicans 

 
 81ברישיון השירותים הווטרינריים מספר 

 .לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי
 

 ק"ג  12ק"ג,  1 : תכולה
 
  

 
 

 

 

 

.ההוראות לפני השימוש בתכשיר את קרא בעיון  

 

 אזהרות לאדם 
 .עלול לגרום לכוויות() עם העור ובבליעה מזיק וצורבני במגע

 .לריגוש בשאיפה או במגע עם עוריכול לגרום 
 .במגע האבקה עם חומצה משתחרר גז רעיל

 רוי בעיניים.ייכול לגרום לג
 

  אמצעי בטיחות ומיגון
 חצי פנים להגנה  מסיכת,  EN 374/3)לפי תקן )כפפות מיגון מגומי , בבגדי עבודה ארוכיםיש להשתמש  בעת היישום

 .( EN 166לפי תקן)ומשקפי מגן  ( EN14387לפי תקן) A2P3מסוג  עם מסנן (EN 140על דרכי הנשימה )לפי תקן 
 .מנע ממגע האבקה ו/או התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתוייש לה

 .בסיום העבודה, הסר בגדים מזוהמים וכבס בנפרד מכביסה אחרת, לפני שימוש חוזר
 עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים וסבון כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר. 

  סיכונים לסביבה
 .המרוכז למקורות מים או למערכת הביוב אין לשפוך את התכשיר

 



 

 

 ומינון אות שימוש הור

ליטר מים  1ב  "הלמיד"  גר'  10עד   5יש להמיס   לפני ריסוס וחיטוי  והציוד  יש לנקות היטב את המבנה: חיטוי כללי בלול
 את הקירות, תקרה, ציוד האבסה ומים, מחסנים ומדגרות. מ"ר 10ליטר ל  4ולרסס בכמות של 

 אין צורך לשטוף לאחר הריסוס. *

  .דקות 3– טבול את הביצים בתמיסה ל .Сº40  גרם הלמיד לליטר מים בטמפ' של 3הוסף : חיטוי ביצי רבייה
 .אין צורך לשטוף לאחר הטבילה

את סככות והציוד  ,  יש לנקות היטב את המבנהלפני החיטוי    -  לחיטוי חיצוני בלבד  :ובסככות היונקים  חיטוי כללי ברפת
 מ"ר. 10 -ליטר ל 4ד" בליטר מים ולרסס בכמות של י"הלמ גר' 10עד  5יש להמיס  היונקים וציודם.

 . *אין צורך לשטוף לאחר הריסוס

ולשטוף בסחרור  ליטר מים( 1 -גר' הלמיד ל 0.2ליטר מים ) 100 -ל "הלמיד" גר' 20 יש להמיס: מערכת החליבהחיטוי 
 את מערכת החליבה דק' 10במשך 

 .היטב במים זורמים באיכות מי שתייהאותה  לשטוףו *יש לנקז היטב את המערכת לאחר החיטוי

לנגב היטב  םליטר מי 1-ב הלמיד 'גר 6-3החליבה, יש להמיס  לטבילת פטמות לאחר :לאחר חליבה חיטוי פטמות
לפני כל חליבה יש לשטוף היטב במים או לנגב היטב במטלית  .ת/ עטינים ולייבש בנייר סופגלחה את הפטמו במטלית

 לחה את הפטמות/עטינים ולייבש בנייר סופג.

 "הלמיד" 0.5%-1%נקה היטב את בריכות הדגים והציוד לפני החיטוי. הכן תמיסה של : דגים )ריקות(חיטוי בריכות 
 מ"ר. 10 -תמיסה ל ליטר 4מים( ורסס בכמות של  גר' "הלמיד" בליטר 10-5)במים 

ליטר  1000לכל  "הלמיד" םגר 3לשמירה קבועה על ניקיון המים הוסף  :טיפול שוטף במהלך גידול הדגים ובנוכחותם
 .מים

 .ליטר מים 1000לכל  "הלמיד" גר' 20להוסיף  יש :בעלי חייםלא נוכחות ל מי שתייה מערכות חיטוי
החדרת תכשיר כימי על מערכת  .(1992 -על פי תקנות בריאות העם )תקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת התשנ"ב

מי השתייה של חיות משק תיעשה רק בתנאי שהותקן מונע זרימה חוזרת בעל אישור לחץ מופחת בראש המערכת 
 .לפני נקודת החדרת החומר

 אחסון
הרחק מהישג ידם של   לאחסון תכשירים כימיים,מיועד    ,נעולמוצל  במקום  באריזתו המקורית  יש לאחסן את התכשיר  

 .בתכשירואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש ילדים 
 יציב מאוד באחסון.  התכשיר המוכן

 גר' הלמיד בליטר( במיכל אטום לאור במשך שבועות אחדים. 50) 5%ניתן לשמור תמיסה מרוכזת של 

 טיפול באריזות ריקות 
 .והשלך אותה אל מיכל האשפהרוקן היטב את האריזה גזור/קרע את האריזה הריקה 

  ומידע לרופא עזרה ראשונה
 במים.יש לשטוף את פיו של הנפגע ואח"כ להשקותו  .אין לגרום להקאה – של בליעה במקרה .1

 .אין להשקות נפגע חסר הכרה 
 .פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי – במקרה של שאיפה .2
 .הסר בגדים מזוהמים, שטוף היטב במים זורמים ו ופנה לקבלת טיפול רפואי – במקרה של מגע בעור .3
 .ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי דקות 15שטוף במים זורמים לפחות  – במקרה של מגע בעיניים .4

 
 .04-7771900 לייעוץ רפואי בהרעלות , בי"ח רמב"ם טל.למידע נוסף: המרכז הארצי 

 .במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא
 

 צרפת B.V axcentiveהיצרן:
 בע"מ  פיתוח ושיווק קידור. יבוא ושיווק:

 
השירותים הווטרינריים קובעים התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה  חרין להשתמש בתכשיר לאא
לבריאות הציבור  מסוכן בבעלי חיים,שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש, לא נכון בתכשיר,  שימושש

 .ולסביבה ומהווה עברה על החוק
 


