
 

 

 

 50ספטובאר 
 לחיטוי מבנים וציוד במשקי גידול בעלי חיים  תמיסה מרוכזת

 ללא נוכחות בעלי חיים 
 

 : ליטר 1 –תכולה ב 
 

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 20.0 % 

Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride             15.0 % 

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride   9.0 % 

Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride              6.0 % 
 

 

 : התוויות

  כנגד: המיועד לחטאשל מספר תרכובות אמוניום רבעוני הינו תכשיר חיטוי מרוכז המכיל תערובת  50ספטובאר 
Camplobacter Jejuni, E-coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Staph 

aureus, Adenovirus Avian infectious Laryngotracheitis Virus, Avian Influenza, Canine Distemper. 

Marek Disease, Newcastle Disease, Aspergillus niger. 
 

 .חום ומים קשים ,ריציב באו ,המומלץ אינו מאכל בדילול ,התכשיר אינו מקציף
 .ע"י ריסוס טבילה והברשה ציוד ומשטחים במשקי גידול בעלי חיים ,מיועד לחיטוי מבנים 50ספטובאר 

 

  ליטר 25 ליטר / 5 ליטר / 1 :תכולה

     

 רעיל ליצורי מים          מאכל                   רעיל      

 
 .קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר

 532השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר ברישיון 
 לא לשימוש ביתי לשימוש ווטרינרי בלבד,

 

 :אזהרות לאדם

 התכשיר רעיל בשאיפה ובליעה  .1
  .עלול לגרום נזק חמור לעיניים –מערכת הנשימה והעיניים  ,התכשיר מזיק וצורבני לעור .2
 התכשיר עלול לגרום לריגוש בשאיפה ובמגע עם העור. .3
 התכשיר גורם לגירוי חמור בעור ולמערכת הנשימה.  .4
 .כבד כליות והעיניים ,נספג דרך העור ומשפיע על מערכת העצבים .5

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 :ומיגון אמצעי בטיחות

 הרחק מהישג ידם של ילדים. .1
וכפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים  בזמן העבודה יש להשתמש בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים .2

( עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים )לפי   EN136, במסכת פנים מלאה )לפי תקן  EN -374/3 )) לפי תקן  
 .ABEK2P3( מסוג  EN14387תקן 

  .העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו ,יש להימנע ממגע התמיסה עם העור .3

 ם כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס את עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במי .4
 .לפני שימוש חוזר בגדי העבודה .5
 .יש להרחיק את התכשיר מחום ומלהבה גלויה .6

 
 

 :סיכונים לסביבה

                                   התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים. .1

       יש למנוע הגעת התכשיר ותשטיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז. .2
 

 :הוראות שימוש ומינון מומלץ

, החדרת תכשיר כימי אל מערכת 1992-  התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת( התשנ"בתקנות בריאות העם )  על פי
מי השתייה של חיות משק תיעשה רק בתנאי שהותקן מונע זרימה חוזרת בעל אשור לחץ מופחת בראש המערכת לפני 

 .נקודת החדרת החומר
 

לנקות ולשטוף תחילה את המשטחים ולאחר מכן לאפשר זמן מגע  ,יש לוודא שהמבנים ריקים מבעלי חיים ומזונם
 .ת עם תמיסת החיטוידקו 10של 

 (.0.05%ליטר מים ) 10 -מ"ל ב 5 -  לחיטוי מבנים וציוד במשקי גידול בעלי חיים
 (.0.01%ליטר מים ) 10-מ"ל ל 1 - לחיטוי מערכות מי שתייה של עופות, ללא נוכחות בעלי חיים

 
 .התכשיר כניסה למבנה ואכלוסו מחדש ע"י בעלי חיים תתאפשר, לאחר התייבשות: זמן המתנה

 
תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום,  :טיפול בתכשיר שנשפך

  .ולהעביר לאתר פסולת רעילה

 :אחסון

 .יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים
 שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים 

 :טיפול באריזות ריקות

נקב את האריזה הריקה השטופה  ,מיכל הריסוס פעמים, שפוך את התשטיף אל 3שטוף היטב את האריזה, לפחות 
 .והשלך אותה למיכל אשפה

 :עזרה ראשונה ומידע לרופא

פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג  ,דקות לפחות 15שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעיניים  .1
 .את תווית התכשיר

 ,הסר בגדים מזוהמים ,דקות לפחות 15שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעור  .2
 .פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר

 .פנה את הנפגע למקום מאוורר פנה מייד לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר  –במקרה של שאיפה   .3

 2-3-השקה ב ,אם הנפגע בהכרה .אין להשקות נפגע חסר הכרה .אין לגרום להקאה – במקרה של בליעה .4
 .כוסות מים פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר

 
 



 

 

 
 
 

 04-7771900 רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה, טלפוןהמרכז הארצי למידע  למידע נוסף:
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

 

 . קי פיתוח ושיווק בע"מ מיוצר ע"י דור.

 2.2018 :תאריך עדכון התווית

  

 

 

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

במשתמש, בבעל החיים, מסוכן  הוראות התווית עלול לפגוע לא נכון בתכשיר שלא על פי קובעים ששימוש
 לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!


