
      
 

 
 

  
 

 

 אבקה - 1% קרדיציד
 אבקה להדברת טפילים חיצוניים על עופות וסביבתם 

 For veterinary use onlyלשימוש וטרינרי בלבד 
 .לא לשימוש ביתי

 
 1% ( 75:25פרמתרין )ביחס איזומרים ציס:טרנס : מכיל

 
 : התוויות

 העוף הצפונית והטרופית, קרדית הנוצה כולל קרדית-)אקריות( להדברת כינים וקרדיות
 .וקרדית אדומה בעופות

 
 אזהרות לאדם 

  .התכשיר הינו רעיל בבליעה ושאיפה .1
  .התכשיר גורם לגירוי בעור ובעיניים .2

  :אמצעי בטיחות ומיגון
 יש להימנע ממגע התכשיר בעור ו/או בעיניים ומשאיפת התכשיר או בליעתו. 

 בעת הכנת התכשיר ויישומו, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל גרביים, כפפות
( ונשמית. אין לאכול,  EN-166) לפי תקן  משקפי מגן אטומים ,, כיסוי ראשEN-374/3)גומי ) תקן

היטב במים וסבון חלקי גוף שנחשפו   בסיום העבודה, יש לרחוץ  עשן בזמן הטיפול בחומר.לשתות ו/או ל
 לתכשיר ולכבס בנפרד את בגדי העבודה לפני שימוש חוזר.

 
 סיכונים לסביבה:

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

אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבורים ובסמוך  ,ומאביקים נוספים רעיל לדבוריםהתכשיר  .2
לכוורות. אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה. מומלץ לרסס שעה לפני 

מנע מריסוס בתנאים של רוח י)ולא בשעות הבוקר המוקדמות( ויש לה השקיעה ובשעות הערב
 חזקה.

 
 
 

  :אות שימושהור
 :העבר את תוכן האריזה אל המגפר ואבק את העופות בהתאם להנחיות המופיעות בטבלה שלהלן

 מינון מומלץ מיקום הטפיל הטפילסוג 
 קרדית

 
 קרדית הנוצה

 הביב של העוף  באזורבעיקר 
 

 הכנפיים  באזורבעיקר 

 :עופות הטלה
 גרם לעוף  10 -כ 

  :עופות רביה
 גרם לעוף  15 -כ 

 ביום בסדקים ובתאי ההטלה  קרדית אדומה
 ובלילה על העוף 

 גרם לעוף  15 – 10

 :עופות הטלה בכל חלקי הגוף של העוף  כינים
 גרם לעוף. 10 -כ

 :עופות רביה
 גרם לעוף 15 -כ

 רעיל לחתולים 



      
 

 
 

  
 

 

  :זמן המתנה
 שחיטת מטילות.ימים לפני  14אין לטפל בתכשיר 

 לאחר יישום התכשיר. ימים 5 –זמן המתנה לשיווק ביצים 
 

 :טיפול בתכשיר שנשפך
תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור. לתכשיר שהתפזר שפג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון יש 

  ב.להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חוב
 

 :אחסון
, תכשירים כימייםמיועד לאחסון  ,, נעולמוצלבמקום  באריזתו המקורית יש לאחסן את התכשיר

  ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.הרחק מהישג ידם של ילדים 

 
  :טיפול באריזות ריקות

  .הריקה והשלך אותה למיכל האשפה שקיתקרע את ה
 

 :עזרה ראשונה ומידע לרופא

פנה לקבלת טיפול  ,במקרה של קשיי נשימה .פנה את הנפגע למקום מאוורר – במקרה של שאיפה
 .רפואי

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

 .אין להשקות נפגע חסר הכרה
 

במקרה   .דקות לפחות  20-15שטוף במים זורמים למשך    ,הסר בגדים מזוהמים  –  במקרה של מגע בעור
  .פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר ,והגירוי נמשך

 
לאחר   .דקות לפחות  15שטוף בהרבה מים זורמים ) עיניים פתוחות ( למשך    –  במקרה של מגע בעיניים

 .פנה מייד לקבלת טיפול רפואי .הסר עדשות מגע ,דקות שטיפה 5
 

 .ק"ג 1 :אריזה
 

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

 
  בע"מ פיתוח ושיווק קי דור. ן:יצר

 08-9333474טלפון: 
 

 התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.אין להשתמש בתכשיר לאחר 
 הוראות התווית עלול לפגוע על פיקובעים כי השימוש בתכשיר שלא  השירותים הווטרינריים

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

 


