
 

 

 

 פרייפולו ס
 תכשיר מרוכז להדברת זבובים ויתושים

 סייחים ופונים )מגיל לידה( ליישום ישיר על גבי סוסים,
 

 מכיל:
  1%     ( PERMETHRINפרמטרין )

  4%  ( PIPERONYL BUTOXIDEפיפרוניל בוטוקסיד )
 5%     ( Citronella Oilשמן סיטרונלה )

 
 

 אזהרות לאדם:
 התכשיר רעיל בבליעה •

 גורם נזק בעיניים •

 מגרה את העור ודרכי הנשימה. •

 התכשיר דליק! •
 

 אמצעי בטיחות ומיגון:

)לפי  ( עם מסנן משולב EN-136(, מסיכת פנים מלאה )תקן /EN-374/3יש להשתמש בכפפות גומי ) תקן  •
 .ABEK2P3( מסוג EN-14387תקן 

 ו/או העיניים.מנע מגע של התכשיר עם העור, הפנים  •

 .םלכימיקלייש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד  •

 הרחק ממקורות חום. •

 בתום השימוש הסר את כל הבגדים המזוהמים וכבס אותם בנפרד מהכביסה הרגילה. •

 שמור את החומר באריזה המקורית וסגורה היטב. •

 מיועד לשימוש באזור מאוורר בלבד. •

 שן בזמן היישום.אסור לאכול , לשתות או לע •
 

 :לסביבה סיכונים
 
 
 
 
 
 

 רעיל לדגים וליצורים החיים במים. •

 רעיל לדבורים. •

 חל איסור לשחרור לא מבוקר של החומר או תשטיפיו למקורות מים שונים כולל מי שפכים. •
 
 

 אזהרות לבע"ח:
 בבליעהרעיל   •

 מנע מגע של התכשיר עם העיניים •

 אין לרסס ישירות על הפנים •
 
 
 
 
 



 

 

 

 :שימוש הוראות 

 .ואבק לכלוך לסלק כדי הסוס את להבריש יש תחילה •
  :ריסוס •

o יש לרסס. נגירה עד ורסס ערבב (,מים ליטר 9-ו תכשיר ליטר 1) 1:10 של ביחס התכשיר את דלל 
 .גודלו ק לפי"סמ 100-200 כ של בכמות הסוס את

o 100 בוגרסמ"ק סוס  200)מגיל לידה( ופוני  סמ"ק סייח.  

o בלבד מוצל במקום לרסס יש. 

o או בדרך  )לרסס על גבי ספוג ולמרוח בעדינות על פני הסוס אין לרסס ישירות על הפנים של הסוס
 .עקיפה אחרת(

 מותר ליישם על סוסות בהריון ומניקות. •
הרטב . היטב וערבב כלי לתוך( מים ליטר 9-ו תכשיר ליטר 1) 1:10 של ביחס התכשיר את דלל :מריחה •

 הטיפול יש לאחר. השיער צמיחת כיוון נגד הסוס את פרוות ושפשף שיוצר בתחליב הספוגית את היטב
 הרצוי הברק לקבלת שוב להבריש

 .מזון להכנת ומשטחים אוכל כלי ,חיים לבעלי מזון ,מזון על התכשיר את לרסס אין •
 .הצורך לפי או ימים לשלושה אחת לרסס יש - מומלצת תדירות •

 

 אחסון:
הרחק יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ,נעול, המיועד לאחסון תכשירים כימיים,  •

 מהשיג ידם של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
 אין להעביר את תכולת המיכל לכלי אחר ללא התווית המקורית.

 
 טיפול באריזות ריקות:

 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. 3לפחות שטוף את האריזה היטב, 
 שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס, או לכלי הערבוב. 

 נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת.
 

 עזרה ראשונה ומידע לרופא:
 שטוף מיד בהרבה מים וסבון.- במקרה של מגע עם העור
 דקות , ופנה מיד לייעוץ רפואי. 15מיד במים לפחות שטוף  -במקרה של מגע בעיניים

 פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית התכשיר. בחשד להרעלה,
 אין לגרום להקאה ,פנה לקבלת טיפול רפואי.– במקרה של בליעה

 אין להשקות נפגע חסר הכרה.
 רפואייש לפנות את הנפגע למקום מאוורר ולפנות לקבלת טיפול  -במקרה של שאיפה

 04-7771900טל:  המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית החולים רמב"ם, חיפה למידע נוסף:
 ליטר 5 /ליטר  1 /ליטר  0.5 תכולה:

 
 לשימוש ווטרינרי בלבד

 לא לשימוש ביתי
 

 1145' מס החקלאות במשרד הווטרינריים השירותים ברישיון
 מיוצר ע"י דור. קי פיתוח ושיווק בע"מ

 
 .להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזהאין 

  השירותים הווטרינרים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא ע"פ הוראות התווית,
 !עלול לפגוע במשתמש, בבע"ח, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק

 

 


