
      
 

 
 

 

 

 

  DORSEPT דורספט
  תמיסת חיטוי

  
 

 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 18.0% הרכב 
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride  8.0% 

Isopropanol 15.0% 
Glutaraldehyde 11.0% 

 
 

לאחר ניקוי    וכלובים במשחטות,לחיטוי רצפות, קירות, ציוד ומשטחים במשק החקלאי   התוויות
 ראשוני. 

בורות  למשקים,  בכניסה  רכב  כלי  חיים,  בעלי  נוכחות  ללא  חקלאיים  מבנים  לחיטוי 
 טבילת רגליים וגלגלי רכבים.

 ואלכוהול. , גלוטראלדהיד  (Twin Chain)דורספט הינו שילוב של אמוניום רבעוני 
 . פעילותו של התכשירלמרכיבי התכשיר פעילות משלימה המגדילה את טווח 

 :והווירוסים הבאים  חיידקים, הפטריותההתכשיר יעיל כנגד  

Aspergillus, Escherichia coli, Pseudomonas, Enterobacter, Staphylococcus 
aureus, Candida, African swine fever virus (ASFV), Newcastle disease virus 
(NDV), Infectious bronchitis virus (IBV) and Avian Influenza A Virus. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
   

 
 

   קורוזיבירעיל ליצורי מים            רעיל                דליק 

 קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר   

 
 תכולה 

  
   .ליטר 200,  ליטר  25, ליטר 5,  ליטר 1 

 
  

 התכשיר מזיק בבליעה ובשאיפה. גורם לגירוי חמור וכוויות חמורות בעור    אזהרות לאדם  
 גורם לגירוי בריריות ובמערכת הנשימה. . ולנזק בעיניים

 .הכבד הכליות והעיניים,  העצבים התכשיר נספג דרך העור ומשפיע על מערכת 
לבוא במגע עם  מומלץ שלא ,  לחולי אסטמה וחולים במחלות כרוניות בדרכי הנשימה

 .  התכשיר
 . החומר הינו דליק וקורוזיבי

 
  אמצעי בטיחות

 ומיגון 
 בכל שלבי העבודה עם התכשיר, יש להצטייד בבגדי עבודה ארוכים עם סרבל עמיד  

 (  EN 14387עם מסנן משולב )תקן  (EN 136לכימיקלים. מסכת פנים מלאה )תקן 
 .  EN)-374/3וכפפות גומי ) תקן 3P-2ABEK מסוג

 .  העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו, יש להימנע ממגע התמיסה עם העור
 עם סיום העבודה יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה לפני שימוש חוזר 

 סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר.  עם
 . גלויהיש להרחיק את התכשיר מחום ולהבה 

 
 סיכונים לסביבה 

 
 מאוד ליצורים החיים במים, אין לזהם מקורות מים וביוב.  רעיל התכשיר 

 



      
 

 
 

 

 

הוראות שימוש  
 ומינון

 היישום מתבצע ללא נוכחות בעלי חיים. :לולים ומבני משק
 . יש לנקות היטב את המשטחים והציוד המיועד לחיטוי

 .C° 25 – 20החדר   מהולה בטמפ'נעשית ע"י התזה של תמיסה  פעולת החיטוי
 . רבוע מטר 4-5ליטר תמיסה מהולה עבור   1

 . (0.25%) ליטר מים 1דורספט /  סמ"ק 2.5 :מינון
ליטר מים  1סמ"ק דורספט/    5חיטוי לאחר תחלואה : מומלץ להכין תמיסה בריכוז של 

(0.5% .) 

 לאחר שעתיים. :כניסה מחדש
 

 . ליטר מים 1סמ"ק דורספט/   5 - 2.5  למשאיות :בורות טבילה ומנהרות חיטוי 
 

טיפול בתכשיר  
 שנשפך

 
 אחסון

 
 

 טיפול באריזות 
 ריקות

 

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

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

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

נקב ,  התשטיף אל מיכל המרסס  פעמים. שפוך את  3לפחות  ,  שטוף את האריזה היטב
 ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה. 

  
 עזרה ראשונה 
 ומידע לרופא

 
 ,  במקרה של קשיי נשימה. את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של שאיפה פנה 1

 . פנה לקבלת טיפול רפואי
 
 כוסות חלב  2-3ב  השקה,  אם הנפגע בהכרה. . במקרה בליעה אין לגרום להקאה2

 . אין להשקות נפגע חסר הכרה. או מים ופנה לקבלת טיפול רפואי
 
 דקות לפחות.  15למשך  .. במקרה של מגע בעור שטוף היטב בהרבה מים וסבון3
 
דקות   15.במקרה של מגע בעיניים שטוף בהרבה מים זורמים ) עיניים פתוחות ( למשך  4

פנה מיד .  הסר עדשות מגע והמשך לשטוף את העיניים,  דקות שטיפה  5לאחר    .לפחות
 . לקבלת טיפול רפואי

 
 למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה  

 במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא.  04-7771900טל. 
  

 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי. 
 

 1189ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר 

 
  

  קי פיתוח ושיווק בע"מ .דור מיוצר ע"י

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

 9.2020 התווית :תאריך עדכון 

 

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

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


