
     
 

 

 

 

 
 

 שמפו סטריל
 כלבים על להדברה ומניעת פרעושים וקרציות

 
 הרכב: 

Pyrethrum 0.2%  
Piperonyl butoxide 0.5% 

 
 סמ"ק. 400 :תכולה

 
 1248 :ברישיון בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר

 
 לשימוש ווטרינרי בלבד, לשימוש חיצוני בלבד.

 
 ההוראות לפני השימוש בתכשירקרא בעיון את כל 

  אזהרות לאדם
 התכשיר מזיק בבליעה. .1
 לגרום לגירוי בעור ובעיניים. התכשיר עלול .2

  המנע מחשיפה ממושכת לתכשיר. .3
 . הרות אסור ליישם את השמפו לילדים או נשים .4

                   
  

 
 

 
 אמצעי בטיחות ומיגון 

 EN 374)בעת היישום יש להשתמש בכפפות גומי המתאימות לחומרים כימיים)לפי תקן  .1
 בסיום יש לשטוף היטב את הידיים.

 אין לאכול , לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר. .2
 הרחק מהישג ידם של ילדים ומבע"ח. .3

 

 אזהרות לבעלי חיים 
 התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיני הכלב.  .1
  אין להשתמש בתכשיר במקרים של הריון, הנקה, תשישות זקנה ולקיחת תרופות. .2
 אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות בעל החיים למרכיבי התכשיר. .3
 התכשיר אסור לשימוש בחתולים. .4
 .ת מניקותשבועות ובכלבו 10התכשיר אסור לשימוש בגורי כלבים מתחת לגיל  .5

  
 סיכונים לסביבה 

 התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. אין לזהם מקורות מים ולמנוע הגעת התכשיר
 ותשטיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז.

 
 הוראות שימוש

 .הרטב היטב את הפרווה במים פושרים .1
 .חפוף בתנועה סיבובית עד להחדרת הקצף לתוך הפרווה .2
 בעיניים, אף ופה של חיית המחמד.  המנע ממגע .3
  .להגברת יעילות הטיפול מומלץ להשאיר את הקצף מספר דקות לפני השטיפה .4

 אין לחזור על הפעולה במשך שבועיים.,  לשטוף במים פושרים, לייבש ולסרק את הפרווה .5
 להשלמת הטיפול, מומלץ לבצע גם הדברה סביבתית במלונה ובמקום מרבצו של הכלב.  .6

  

 
 

 אחסון 



     
 

 

 

 

 
 יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ונעול, המיועד לאחסון

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

 
 :ריקות באריזותטיפול 

 פעמים. נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה  3שטוף היטב את האריזה, לפחות 
 למיכל אשפה. 

 
 

 עזרה ראשונה ומידע לרופא 
  יש להסיר את הבגדים המלוכלכים ולשטוף את העור היטב המים - במקרה של מגע בעור .1

  זורמים. 
 יטב את העיניים במים זורמים, להסיר ה יש לשטוף - במקרה של חדירת תכשיר לעיניים .2

 יש לפנות לייעוץ רפואי.   ובמידת הצורך להמשיך בשטיפה. במידה והגירוי נמשך  עדשות מגע
יש לשטוף היטב את הפה במים ולפנות לייעוץ רפואי, אין להשקות  - במקרה של בליעה .3

 חסר הכרה, אין לגרום להקאה.  נפגע
  יש לפנות לרופא ולהציג תווית זו. בחשד להרעלה .4

 

 למידע נוסף: 
 7774900-04 הארצי למידע רפואי בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טלפון : המרכז

 
 פיתוח ושיווק בע"מ דור.קי :היצרן

  08-9333474 פון:טל
 
 

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

 הוראות התווית עלול לפגוע קובעים כי השימוש בתכשיר שלא על פי השירותים הווטרינריים
 החוק!במשתמש , בבעל החיים , מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על 

  
 


