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 IPA - 70%איזו פרופיל  אלכוהול  
 ללא נוכחות בעלי חיים  –במשקי גידול בעלי חיים תמיסת חיטוי 

 
 : ליטר 1 –תכולה ב 

Isopropanol 70% 

 התוויות 

 ללא נוכחות, לחיטוי משטחים, ציוד ומבנים במשקי גידול בעלי חיים  לאחר ניקוי ראשוני

 .בעלי חיים

 

 ליטר 1, ליטר 0.25 :תכולה

 

 

 

 קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר.

 1061ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 

 לשימוש ווטרינרי בלבד,  לא לשימוש ביתי 

 

 אזהרות לאדם  

 התכשיר רעיל ומזיק בשאיפה ובליעה.

 עלול לגרום לנזק בעיניים. –מערכת הנשימה והעיניים , התכשיר מזיק וצורבני לעור

 יש להרחיקו מחום ולהבה גלויה., התכשיר דליק

 

   :אמצעי בטיחות ומיגון

( עם מסנן משולב )לפי תקן EN136בזמן העבודה יש להשתמש במסכת פנים מלאה )לפי תקן  .1
EN14387 כנגד חלקיקים ואדים מסוג )ABEK2P3  בגדים מתאימים עם שרוולים ארוכים ,

 .EN-374/3)וכפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים )לפי תקן 

 העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו. , יש להימנע ממגע התמיסה עם העור .2

 עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס את  .3
 בגדי העבודה  לפני שימוש חוזר. 

 יש להרחיק את התכשיר מחום ומלהבה גלויה. .4

 

 הוראות שימוש ומינון

 על גבי האזור המיועד לחיטוי.   או ריסוס, מריחה, התכשיר מוכן לשימוש ע"י טבילה

 יש לאוורר את האזור המטופל.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 לאחר התייבשות החומר.: שימוש במשטח / ציוד  המטופל

 
 אין לזהם מקורות מים ודרכי ניקוז.: סיכונים לסביבה

 

 אחסון

 יש לאחסן  את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול מיועד לאחסון תכשירים כימיים 

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

 

 אריזות ריקותטיפול ב

 נקב את האריזה הריקה , פעמים 3לפחות , שטוף היטב את האריזה 

 אשפה.השטופה והשלך אותה למיכל 

 

 עזרה ראשונה  ומידע לרופא 

דקות לפחות, פנה מייד לקבלת  15שטוף במים זורמים למשך  –במקרה של מגע בעיניים  .1
 טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר.

 
דקות לפחות, הסר בגדים מזוהמים,   15שטוף במים זורמים למשך   –במקרה של מגע בעור   .2

 תכשיר.פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית ה
 

 פנה את הנפגע למקום מאוורר  –במקרה של חשש להרעלה משאיפת התרסיס  .3
 ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר. 

 
, אין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה. אם הנפגע בהכרה –במקרה של בליעה    .4

 והצג את תווית התכשיר.כוסות מים פנה לקבלת טיפול רפואי   2השקה בלא יותר מ
 

 .7771900-04בי"ח רמב"ם חיפה טל. , למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות

 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

 
פיתוח ושיווק בע"מ מיוצר ע"י דורקי  

  טלפון: 08-9333474.

                             1.2019תאריך עדכון התווית: 
 

  

 אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
הוראות התווית עלול  לא נכון בתכשיר שלא על פי קובעים ששימוש השירותים הווטרינריים

 במשתמש, בבעל החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!! לפגוע
 


