
     
 

 

 

 

 
 
 

 סטריל אנטי פרזיט 
 

 10תרסיס להדברת קרציות ופרעושים על כלבים מעל גיל 
   שבועות

 
 הרכב התכשיר:

 Acetamiprid  0.2% אצטמיפריד

 Pyriproxifen (IGR)  0.04% פיריפרוקסיפן
 

 
 התוויות: 

 סטריל אנטי פרזיט הינו קוטל קרציות ופרעושים, המכיל שילוב של קוטל 
 .פיריפרוקסיפן( (IGR) מווסת גדילה בוגרים )אצטמיפריד( יחד עם

 .המיידיתובסביבתם  שבועות 10התכשיר מיועד להדברת הטפילים ע"ג כלבים מעל גיל 
 

 1257אישור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר:
 

 לא לשימוש ביתי. לשימוש ווטרינרי בלבד,

  .סמ"ק 450סמ"ק,  900:תכולה
 
 

  השימוש בתכשיר.שקרא בעיון את ההוראות לפני 

 אזהרות לאדם:
 העור.בבליעה בשאיפה ובמגע עם  התכשיר רעיל .1
 חל איסור מוחלט לשימוש ע"י ילדים. .2

 
 אמצעי בטיחות ומיגון:

 EN 374/3))לפי תקן   בעת היישום יש להשתמש בביגוד עם שרוול ארוך, בכפפות גומי .1
  P3.ובנשמית

 יש לשטוף היטב את הידיים במים וסבון לאחר השימוש. .2
 להימנע ממגע התכשיר עם העור, העיניים ומשאיפת התכשיר ו/או בליעתו. יש  .3

 
 סיכונים לסביבה:

בשימוש ולא לזהם מקורות   התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים בעת היישום יש להיזהר .1
 מים.

 התכשיר רעיל לדבורים. .2
 

 אזהרות לבעלי חיים: 
בכלבים חולים  ,שבועות, בכלבות הרות ובכלבות מניקות 10אין לטפל בכלבים מתחת לגיל 

 חתולים.בשימוש על התכשיר אסור  וזקנים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     
 

 

 

 

 
 

 מומלץ: הוראות שימוש ומינון
 שבועות. 10ניתן להשתמש על כלבים בני למעלה מ  .1

 במקום מאוורר.יישום התכשיר על הכלב  .2
 המנע ממגע התכשיר עם עיני הכלב ומערכת הנשימה שלו. .3
 .יש ליישם את התכשיר הרחק מכלי האוכל והמים של הכלב .4
לאסור על שינה עם יש להרחיק את הכלב המטופל מילדים עד התייבשות התכשיר ובפרט  .5

 הכלב לאחר יישום התכשיר.
 נער היטב את הבקבוק לפני השימוש. .6

 ועסה את החומר אל תוך הפרווה. את הכלב רסס ביסודיות .7
 כדי למנוע הדבקות חוזרת, רצוי לרסס את סביבת המרבץ של הכלב. .8

 
 התזות לכל ק"ג משקל גוף(. 2-4סמ"ק לק"ג משקל גוף)כ  4-6המינון המומלץ  
  
כעבור  בנגיעות קשה, ניתן לחזור על הטיפול  אך במידת הצורך, הריסוס יעיל למשך כחודש 

 עיים.שבו
 

 אחסון:
 מיועד לאחסון תכשירים כימיים, נעול, ,ליש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצ

 ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים
 

 .נקב את האריזה הריקה והשלך אותה אל מיכל האשפהטיפול באריזות ריקות: 
  

 ראשונה ומידע לרופא:עזרה 
פנה לקבלת פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה,  – במקרה של שאיפה. 1 

 טיפול רפואי.

ופנה לקבלת טיפול   אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה בכוס מים  –  במקרה של בליעה.  2
 רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

 לפחות.דקות  20 – 15הסר בגדים מזוהמים, שטוף במים זורמים למשך  – ורבמקרה של מגע בע. 3
 במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר.

לפחות.  דקות 15שטוף בהרבה מים זורמים)עיניים פתוחות( למשך  – במקרה של מגע בעיניים .4
 דקות שטיפה, הסר עדשות מגע. פנה מייד לקבלת טיפול רפואי. 5לאחר 

 
 .04-8541900חיפה  –למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ביה"ח רמב"ם  

 
 .במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו

 

 04-8541900 למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה, טלפון

 
  קי פיתוח ושיווק בע"מדור. :ןהיצר

  08-9333474 לפון:ט
  

 האריזה.אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי 
שלא על פי הוראות התווית, עלול  ,השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר

 .מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עברה על החוק ,לפגוע במשתמש, בבעלי החיים
  

 


