
      
 

 

  

 

 

 דורפן
 ומלונות כלבים  יםקלאימשק חמבני בפרעושים  להדברתתרסיס  

 , ללא נוכחות בעלי חייםוחיפושיות זבל במבני לול
 

 : מכיל
  Imidacloprid 10% אימידקלופריד:

 2% Pyriproxyfen (IGR): ןפיריפרוקסיפ
 

 :  התוויות

יחד  בוגרים )אימידקלופריד( חרקים וטלשל ק חודייי המכיל שילוב ,וחיפושיות זבל טל פרעושיםוהינו ק דורפן
  .הדורות הצעירים של החרקים הקוטל את, פיריפרוקסיפן( IGRמווסת גדילה )עם 

מקומות המרבץ , משקים חקלאיים וחצרות, מלונות כלביםבמבני משק ריקים,  ת חרקיםמיועד להדברהתכשיר 
 60-70 עגלים עד) ירי יונקיםדועגלים  מלונותו לולים ריקים מעופות ,יםללא נוכחות בעל החי ,חייםהבעלי  של

 ריקים מבע"ח. (יום 30-40עד גיל וגדיים  טלאים יום,
 

  1069שירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר: הברישיון 

 לא לשימוש ביתי. לשימוש וטרינרי בלבד,
 

  ליטר 0.25, ליטר 0.5ליטר,  1 :תכולה
 

  מוש בתכשיר.ההוראות לפני השיכל קרא בעיון את 

 :לאדם אזהרות
 איפה ובמגע עם העור.בבליעה, שומזיק . התכשיר רעיל 1
 . התכשיר גורם לגירוי בעור ובעיניים.2
 

 :אמצעי בטיחות ומיגון

 תכשיר אסור לשימוש בתוך בתי מגורים לבני אדם.ה .1
   ,EN-374/3)לפי תקן )ן מגומי גכפפות מ ,בעת היישום יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים .2
 A מסוג EN-14387) לפי תקן)עם מסנן  (EN-140י תקן לפ)מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה  
 BEK- P3 ומשקפי מגן (לפי תקן EN 166). 
 יש להימנע ממגע התרסיס עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו. .3
 . יש לכסות כלי שתיה ומזון לפני הריסוס.4
 .חשופים אחרים בגמר הריסוסקי גוף פנים וחל ידיים,בגדים ולשטוף . יש להחליף 5
 .יש לכבס בנפרד את בגדי המיישם, בתום היישום. 6
 

 :לסביבה סיכונים
  .רעיל מאוד לדבורים תכשירה. 1
 .החיים במים וליצוריםלדגים ציפורים, רעיל ל תכשירה. 2
  . אין לזהם מקורות מים ודרכי ניקוז.3
 .ח לסביבה המימיתרום להשפעות שליליות ארוכות טוול לגעלו תכשירה. 4
 

  :ומינון מומלץ הוראות שימוש
 .התכשיר אסור לשימוש בתוך בתי מגורים לבני אדם

 .אין ליישם על בעלי חיים ו/או בנוכחותם ריקים בלבד.ולולים  מלונות, התכשיר מיועד לשימוש במבני משק
 :פרעושים



      
 

 

  

 

 

 קים: במבני משק, מלונות ודירי יונ
 .לכסות כלי מזון ושתיה, זבל ולנקות את המבנה לפנות ,מהמבנה בעלי החייםאת  לפנות יש

 בסביבתשל פרעושים מקום התפתחות אפשרי  ליש לרסס היטב את המשטחים, ציוד, סדקים, קפלי קרקע ובכ
 דירי היונקים. / מלונות /ריקים מבני משק 

 . יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך.סמ"ק תכשיר מוכן מתאים למ"ר 60-80נפח של 
  יש להרטיב את האדמה לפני הריסוס.

  
 חיפושיות זבל בלול:

 .יש לרוקן את מבנה הלול מציוד ובע"ח. להוציא זבל ולשטוף את המבנה
 רפד. לה אחרונה לפני הכנסה מחדש של הציוד /ומומלץ לבצע את ההדברה לאחר החיטוי, כפע

 ליטר תכשיר מוכן עבור דונם לול.  100מטר קיר בנפח של  1ר רצפה + מט 1היקף הלול  יש לרסס את
 

 : מינון מומלץ
 סמ"ק מים(. 100 –סמ"ק תכשיר ל  1) 1:100מיהול במים ביחס של  –נגיעות חלשה ב למניעה

 סמ"ק מים(. 100 –סמ"ק תכשיר ל  2) 1:50מיהול במים ביחס של  – לטיפול בנגיעות חריפה
 

 .לאחר התייבשות השטח :מחדש  האכלוס המבנ
 

 טיפול בתכשיר שנשפך: 
לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש 

  .רעילה
 

 מיועד לאחסון תכשירים במקום מוצל, נעול, את התכשיר באריזתו המקורית יש לאחסן: אחסון
 ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.ים ידם של ילד הרחק מהישג כימיים,

 
פעמים, שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס, נקב את  3שטוף היטב את האריזה, לפחות : טיפול באריזות ריקות

 אשפה.האריזה הריקה השטופה והשלך אותה למיכל 
 

  עזרה ראשונה: - לרופאמידע 
 .פנה לקבלת טיפול רפואי ,מקרה של קשיי נשימהב .למקום מאווררפנה את הנפגע  – במקרה של שאיפה .1
 אין .ופנה לקבלת טיפול רפואי השקה בכוס מים ,אם הנפגע בהכרה .אין לגרום להקאה – בליעהמקרה ב .2

 .להשקות נפגע חסר הכרה
במקרה  .ת לפחותדקו 15-20שטוף במים זורמים למשך  ,הסר בגדים מזוהמים – במקרה של מגע בעור .3

 .לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר פנה ,והגירוי נמשך
דקות  5לאחר  .דקות לפחות 15למשך  (עיניים פתוחות)שטוף בהרבה מים זורמים  – במקרה של מגע בעיניים .4

 .פנה מיד לקבלת טיפול רפואי .הסר עדשות מגע ,שטיפה
 

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

 
 דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ: מיוצר ע"י

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

 ין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על האריזה.  א
עלול לפגוע   לא על פי הוראות התווית,ותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שהשיר

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


