
    
 

 
 

 

  

NEO K7 
 מחטא בעישון

 
 :גרם 100ל  תכולה

Paraformaldehyde: 35gr. 

Excipients: up to 100gr. 

 

 : התוויות 
NEO K7 מיועד לחיטוי בעישון של מבני משק ולולים ריקים מבעלי חיים. 

 
 תכולת אריזה: 

  .כל אחת גרם 700לבנים של  20

     
 

 .קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר
 .1266: ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות

 
  לא לשימוש ביתי - לשימוש ווטרינרי בלבד

 
 :הגבלות מכירה ויישום

מכירת התכשיר מותרת אך ורק ישירות מהיבואן/יצרן לאדם שעבר הדרכה על ידי היבואן/היצרן 
העוסקת בחיטוי והדברה אשר עובדי החברה אשר מיישמים את התכשיר עברו  או לחברה

ה בלבד על ידי המכירה תיעשה למטרת חיטוי והדבר .הדרכה על ידי היבואן/היצרן
 .האדם/החברה ולא למטרת מסחר

 
 , 1999בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

 על  מקצועית למשתמש, לפחות אחת לשנה, בשפה המובנת לו, ה מותנה בהדרכההשימוש בחומר ז
 ביבתיים שהחומר עלול לגרום. שיטות יישום החומר והסיכונים הבריאותיים, הבטיחותיים והס

 ו.חובה על המעסיק לוודא שהמשתמש הבין ובקיא באלה ודרישות התקנות מתקיימות במלוא
 

 :אזהרות לאדם
 ולהבה גלויה. ש להרחיקו מחוםהתכשיר דליק י .1
  בבליעה ובשאיפה . התכשיר רעיל2
  .. התכשיר מזיק וצורבני למערכת הנשימה והעין3
 .ול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. התכשיר על4
 .כמסרטן בבני אדם IARC. התכשיר מסווג ע"י 5
 

 אמצעי בטיחות ומיגון 
 .חיים המבנה חייב להיות ריק מבעלי ,בעת החיטוי. 1
 פניםחצי  , מסכתארוכים,בגדים (E-166לפי תקן ) יש להשתמש במשקפי מגן בזמן היישום,. 2

וכפפות גומי  BEK P3A מסוג (EN 14387 לפי תקן)משולב מסנן  עלותב) EN 140לפי תקן )
 .EN-374/3)לפי תקן)מתאימות לחומרים כימיים 

 .או בליעתואיפת החומר ו/, העיניים ומשעם העור . יש להימנע ממגע נר העישון3
 .. עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר4
 .לפני שימוש חוזר, בנפרד עם סיום העבודה יש לכבס את בגדי העבודה. 5
 



    
 

 
 

 

  

 :סיכונים לסביבה
 יש למנוע הגעת התכשיר ותשטיפיו למקורות מים ולמערכת הניקוז.

 
 הוראות שימוש ומינון:

 .חלל "קמ 400מתאים לעישון של  (גרם 700במשקל )חד בלוק א
 .יש לרוקן את המבנה המיועד לחיטוי מבעלי חיים ולנקותו מזבל .1
 .על מגש מתכת או כל מיכל אחר עמיד לחום NEO K7הנח את הבלוק ה  .2
כאשר הלהבות אופפות את כל הבלוק, חנוק את האש ע"י מכסה  ,NEO K7הדלק את בלוק ה  .3

משחררת אדי פורמלדהיד שעות ו 2-3-בעירה איטית מתחילה נמשכת כ  כלשהוא או מיכל גדול.
 לחלל.

 שעות. 12עזוב את המבנה המטופל ואל תחזור אלא לפחות לאחר  .4
 ות או ללבוש מסיכהשעות ניתן לאוורר את המבנה ע"י הפעלת המאווררים למספר דק 12לאחר  .5

 לאפשר אוורור. ולפתוח את כל הדלתות והחלונות של המבנה על מנת
 

 , 1999ות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט בהתאם לתקנ
 על  השימוש בחומר זה מותנה בהדרכה מקצועית למשתמש, לפחות אחת לשנה, בשפה המובנת לו,

 הסיכונים הבריאותיים, הבטיחותיים והסביבתיים שהחומר עלול לגרום. שיטות יישום החומר ו
 ו.שתמש הבין ובקיא באלה ודרישות התקנות מתקיימות במלואחובה על המעסיק לוודא שהמ

 
 .מטיפולשעות  24כעבור  המטופל ניתן להכניס בע"ח למבנה :זמן המתנה לפני כניסה מחדש

 

 אחסון 
לאחסון תכשירים כימיים, המיועד , נעול, מוצל מקורית במקוםבאריזתו הלאחסן את התכשיר יש 

 נשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.וא הרחק מהישג ידם של ילדים
 .מי שתיה ומזוןמ הרחק

 
 :טיפול באריזות ריקות

 להעביר את האריזות הריקות לאתר השמדה מאושר.יש 

 
 ומידע לרופא  עזרה ראשונה

 .את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואיפנה  –במקרה של שאיפה  .א

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

 דקות לפחות. 15שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעור  .ג

יד לקבלת ופנה מ דקות לפחות 15ים שטוף במים זורמים למשך במקרה של מגע בעיני  .ד
 .טיפול רפואי

 
 .04-7771900 טל. חיפה בי"ח רמב"ם, בהרעלות לייעוץ רפואימרכז הארצי הלמידע נוסף 

 .במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא
  Kemper s.r.l - Italyהייצרן : 

 שיווק בע"מ קי פיתוח ו.דור :יבוא ושיווק

  70400נס ציונה  232ת.ד , 08-9333474 פון:טל

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

 .ה עבירה על החוקמסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהוו, משתמש, בבעל החייםב
 
  


