
     
 

 

 

 

 
 
 

 פלייקו וטרינרי
 תכשיר מרוכז להדברת זבובים, יתושים לריסוס ישיר 

 .על גבי בקר צאן וסביבתם 
 מכיל:

 10% פירתרואיד –פרמתרין 
 40% פיפרוניל בוטוקסיד

 
 1146ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 

 
 לשימוש וטרינרי בלבד

 לא לשימוש ביתי
 

 אזהרות לאדם:
 התכשיר רעיל בבליעה!

 מגרה את דרכי הנשימה.
 מגרה את העיניים והעור.

 התכשיר דליק!
 

 אמצעי בטיחות ומיגון:
( ומסנן משולב )לפי תקן -136EN(מסיכת פנים מלאה)תקן EN-374/3השתמש בכפפות גומי)תקן 

EN-14387)  מסוגabek2-P3. 
 ם סרבל עמיד לכימיקלים.יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליה

 מנע מגע של התכשיר עם העור, הפנים ו/או העיניים.
 הרחק ממקורות חום. 

 בתום השימוש הסר את כל הבגדים המזוהמים וכבס אותם בנפרד מהכביסה הרגילה.
 שמור את החומר באריזה המקורית וסגורה היטב.

 שן בזמן היישום.אסור לאכול, לשתות או לע מיועד לשימוש באזור מאוורר בלבד.
 
  סיכונים לסביבה: 

  
 

 רעיל לדגים וליצורים החיים במים.
 רעיל לדבורים.

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

 אזהרות לבע"ח:
 רעיל בבליעה
 התכשיר עם העינייםמנע מגע של 

 
 

 .ליטר 5/  1 / 0.5 תכולה:
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

 
 

 הוראות שימוש:
 ליטר מים. 10-סמ"ק תכשיר ב 100 – 1:100דלל את התכשיר ביחס של 

 15-20ליטר תמיסה מדוללת לשטח של  1-הכמות המומלצת לריסוס בסביבת בעלי החיים הינה כ
 מ"ר.

 -בוגרת סמ"ק. כבשה  300-500 –הכמות המומלצת לריסוס על גבי בעלי החיים הינה: פרה בוגרת 
 סמ"ק. 150-200 –עגלים/טלאים בני יומם( ) סמ"ק. יונקים 100-300

)לרסס על גבי ספוג ולמרוח בעדינות על פני בעל  אין לרסס ישירות על הפנים של בע"ח •
 .או בדרך עקיפה אחרת( -החיים

 
יש לכבס בנפרד  בגמר השימוש הסר את הבגדים המזוהמים והחלף בבגדים נקיים, את הבגדים

 מהכביסה הכללית.
 אין להכין את התמיסה בחדר סגור. חובה לשטוף ידיים לאחר השימוש.

 
 אין צורך להמתין בין ריסוס לחליבה או כל טיפול אחר.  זמן המתנה :

 
 אחסון:

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

 אין להעביר את תכולת המיכל לכלי אחר ללא התווית המקורית.
 

 טיפול באריזות ריקות:
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל   3שטוף את האריזה היטב לפחות  

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

 
 עזרה ראשונה ומידע לרופא:

במקרה של חשש לפגיעה בעיניים יש לשטוף את העיניים בכמות גדולה של מים לפרק זמן  עיניים:
 דקות ולפנות מידית לטיפול רפואי מוסמך. 20-של כ
 וי ויבוש העור.במקרים בהם ישנו מגע ממושך עם העור, החומר עלול לגרום לגיר עור:

הייבוש  במקרה זה יש לרחוץ את האזור המגורה עם מים וסבון ולהחליף בגדים, במקרה והגירוי
 נמשך יש לפנות לטיפול רפואי.

 במקרה זה חשוב מאוד לא לגרום להקאה ולפנות לטיפול רפואי בדחיפות. בליעה:
קרה זה יש לפנות את הנפגע נשימת אדי התכשיר עלולה לגרום לגירויי אברי הנשימה, במ נשימה:

 למקום מאוורר ולפנות לטיפול רפואי.
 
 

 04-7771900 המרכז הארצי לייעוץ בהרעלות, בית החולים רמב"ם, חיפה, טל'
 

 .אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה
ע"פ הוראות התווית, עלול וטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא והשירותים ה

 לפגוע במשתמש, בבע"ח, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.
 

 
 : מס' אצווה

 :תאריך אחרון לשימוש
 
 

 מ"ור.קי פיתוח ושיווק בעדמיוצר ע"י 
 08-9333474טלפון: 

 


