
     
 

 

 

 

 
 
 

 סיפרדור
 תרכיז מתחלב להדברה במבני משק ריקים

 
  20%סיפרמתרין  מכיל 

 100%עד  פעילי שטח ומדללים

זבובים, יתושים,  סיפרדור הנו תכשיר קוטל חרקים פירטרואידי להדברת התוויות 
החומר הפעיל בתכשיר  וחיפושיות זבל. פרעושים, קרציות, כינים, קרדיות

סיפרמתרין הינו מקבוצת הפירטרואידים הסינטטיים הפועל כרעל מגע וכרעל 
 קיבה.

לולים, רפתות, דירים ואורוות  :משק ריקים כגון מתאים ליישום במבני
נערם זבל ובמקומות הדגירה של  ידית, בהםיריקים מבעלי חיים וסביבתם המ

  חרקים.
 

  ליטר 0.5ליטר,  1 תכולה 

     
 קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר   

 1223ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר  

 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי  

 אזהרות 

  לבני אדם

 רעיל ומזיק בשאיפה, בבליעה ובמגע עם העור.  .התכשיר1
.התכשיר נספג בעור ועלול לפגוע במערכת העצבים, בכבד, בכליות, בדם 2

 ובאזנים. 
.מומלץ לנשים בגיל הפוריות להימנע מחשיפה לתכשיר שעלול לגרום נזק 3

 לעובר. 
 יש להרחיקו מחום ולהבה גלויה. - . התכשיר דליק4
 ים, מזון לבע"ח ומספוא.יעל בעלי ח שלהשתמ. אין 5
 

אמצעי 
 בטיחות ומיגון

יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. להימנע 
מבליעת התכשיר או שאיפתו ומכל מגע בעור ו/או בעיניים. יש ללבוש בגדי 

, EN-374/3)עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים, כפפות גומי ) תקן
(. יש להשתמש במסכת חצי   EN-166כיסוי ראש ומשקפי מגן אטומים) לפי תקן  

אין  3P-2ABEK ( מסוגEN 14387( עם מסנן משולב )תקן EN 140פנים )תקן 
  לאכול, לשתות ו/או לעשן בזמן הטיפול בחומר.

בגמר הריסוס יש להחליף בגדים ולשטוף ידיים, פנים וחלקי גוף חשופים. יש 
 לכבס בנפרד את הבגדים בהם השתמש המרסס. 

 
סיכונים 
 לסביבה

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

 ליישם את התכשיר בקרבת דבורים.. התכשיר רעיל לדבורים, אין 2
 
 

 



     
 

 

 

 

 

הוראות 
 שימוש

 ומינון מומלץ

 
 

 .בעת היישום יש לפנות את המבנה מבעלי חיים ולכסות כלי מזון ושתייה
 ליטר מים(. 100 -ליטר תכשיר ב 0.5-1.0) 0.5-1.0% –מיהול מומלץ 

 יש לרסס היטב את הקירות )פנימיים וחיצוניים( משטחים, ציוד )לא כולל כלי
 אוכל ומים( וכן בכל מקום אפשרי של ריכוזי חרקים. 

יעילה  יתושים מומלץ ליישם לפנות ערב ולהדברת זבובים להדברה יעילה של
 15-20ליטר תמיסה מהולה ליישום על שטח של  1מומלץ ליישם לפנות בוקר, 

 מ"ר.
יש לרוקן את מבנה הלול מציוד ובע"ח. להוציא זבל חיפושיות זבל:  להדברת

 ולשטוף את המבנה.
מומלץ לבצע את ההדברה לאחר החיטוי, כפעולה אחרונה לפני הכנסה מחדש 

 של הציוד / רפד.
ליטר תכשיר   100מטר קיר בנפח של    1מטר רצפה +    1ף הלול  יש לרסס את היק

 מוכן עבור דונם לול. 
  .יש לחזור על פעולת ההדברה בהתאם לצורך

 שעות מיישום. 24אכלוס המבנה, לאחר 
  

טיפול בתכשיר 
 שנשפך

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

 
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במקום מוצל, נעול, מיועד  אחסון 

לאחסון חומרים כימיים. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם 
 מורשים להשתמש בתכשיר.

 
טיפול 

באריזות 
 ריקות

מיכל התשטיף אל  פעמים. שפוך את 3שטוף את האריזה היטב, לפחות 
 נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה. המרסס,

 
עזרה ראשונה 

 ומידע לרופא
 פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה, – במקרה של שאיפה

 פנה לקבלת טיפול רפואי.
 אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה בכוס מים – במקרה בליעה

 ופנה לקבלת טיפול רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
15-הסר בגדים מזוהמים, שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעור

 דקות  20
לפחות. במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית 

 התכשיר. 
שטוף בהרבה מים זורמים )עיניים פתוחות( למשך  – בעיניים במקרה של מגע

דקות שטיפה, הסר עדשות מגע. פנה מיד לקבלת  5דקות לפחות. לאחר  15
 טיפול רפואי.

 
 למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה 

 ו לרופא.במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית ז 04-8541900טל. 
  

 קי פיתוח ושיווק בע"מ מיוצר ע"י דור.
 08-9333474 פון:טל

 

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

 לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.
 

 


