
 

 

 
 

 ספטודור פורטה 
 תמיסת חיטוי

 
  הרכב

Glutaraldehyde      12.5 % 

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride  15.0 % 

Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride  11.25 % 

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride   4.5 % 

Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride   6.75 % 

 

 התוויות 

מיועד לחיטוי ציוד, מבנים חקלאיים, משטחים ומדגרות, לאחר שטיפה וניקוי ראשוניים. ללא  ספטודור פורטה
 נוכחות בעלי חיים.

 
, השימוש בתכשיר מחייב את )2011 –התשע"א  על פי תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי

תעסוקתיות לריכוז  –מקום העבודה למלא את דרישות התקנה, לרבות ביצוע מדידות סביבתיות בהמעסיק 
 גלוטראלדהיד, באמצעות מעבדה מוסמכת.

 

  761החקלאות מספר: ברישיון בשירותים הווטרינריים במשרד 

 לא לשימוש ביתי. לשימוש ווטרינרי בלבד,

 

 ליטר 200ליטר /  5ליטר /   1:אריזה

    

 דליק            קורוזיבי             רעיל 

 

 

  

 

 קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לאדם: אזהרות

 מזיק לעור ובבליעה .1
 רעיל מאוד בשאיפה .2
 גורם לגירוי חמור בעור ובעיניים .3
 מגרה ריריות ומערכת נשימה, עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור ובמערכת הנשימה. .4
 .העצבים, הכבד הכליות והעיניים התכשיר נספג דרך העור ומשפיע על מערכת .5
 לחולי אסטמה וחולים במחלות כרוניות בדרכי הנשימה, מומלץ שלא לבוא במגע עם התכשיר  .6
 התכשיר דליק וקורוזיבי. .7

 
 אמצעי בטיחות ומיגון:

ות גומי מתאימות , וכפפאימים עם שרוולים ארוכיםבגדים מת,בזמן העבודה יש להשתמש במשקפי מגן .1
 .EN -374/3)לפי תקן לחומרים כימיים )

עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג  EN136במסכת פנים מלאה על פי תקן  יש להשתמש .2
ABEK2P3  לפי תקן(EN14387 .) 

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

את בגדי העבודה לפני  יש לכבסגוף עם סבון וללבוש בגדים נקיים. עם סיום העבודה, יש לרחוץ את כל ה .4
 .שימוש חוזר

 
 :סיכונים לסביבה

 . רעיל מאוד ליצורים שוכני מים.1
 . אין לזהם מקורות מים או לשפוך את החומר על הקרקע.2
 

 הוראות שימוש ומינון:

 אין להשתמש בתכשיר במבנים בהם נמצאים בעלי חיים.

 ניתן להשרות ו/או לרסס את הציוד והמבנה. 
ליטר. 0.3-0.15כמות התמיסה הנחוצה למ"ר   

ליטר מי ברז. 10 -מ"ל לערבב ב 5המינון המומלץ הוא   

 

 : זמן המתנה

 כניסה למבנה ואכלוסו מחדש ע"י בעלי חיים, יתאפשרו לאחר התייבשות התכשיר.
 

 טיפול בתכשיר שנשפך: 

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

 :אחסון

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

 

 : ריקותטיפול באריזות 

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

 

 



 

 

 

 :עזרה ראשונה ומידע לרופא

 כוסות חלב ופנה לקבלת טיפול רפואי. 3 – 2אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה ב  –של בליעה  במקרה
 אין להשקות נפגע חסר הכרה.

 פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי. –במקרה של שאיפה 
 .שטוף במים זורמים ופנה לקבלת טיפול רפואי –במקרה של מגע בעור 
 שטוף במים זורמים ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי. –ים במקרה של מגע בעיני

 

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

 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

 

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

 

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

 

 

עלול ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית, השירותים הווטרינריים קובעים 
 , מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עברה על החוק!בבעלי החייםלפגוע במשתמש, 

 

 


