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 התויות:
 ללא נוכחות בעלי חיים. משק חקלאי ב תכשיר אבקתי רחב טווח לחיטוי מבנים ומשטחים

חקלא  מבנים  לחיטוי  לוליםמיועד  רפתות,  אחסון,  מבני  נעליים  ומדגרות  ,  אורוות  ,יים,  לטבילת 
   בכניסה למשקים חקלאיים.  רכביםלת גלגלי י ומבנים חקלאיים ולטבבכניסה ללולים  

 : חיידקים ופטריות כנגד מגוון רחב שלהתכשיר יעיל 

 Pseudomonas aeruginosa, E-coli, Staph aureus, Enterococcus faecalis  ,Salmonella 
typhimurium  ,Enterobacter aerogene,  Listeria monocytogenes  ,Candida albicans, 
African swine fever virus (ASFV), Newcastle disease virus (NDV), Infectious 
bronchitis virus (IBV) and Avian Influenza A Virus. 

 

 ק"ג.    10ק"ג,  5: אריזה

  

 

 

 

 . ההוראות לפני השימוש בתכשירכל קרא בעיון את 
 

 1226מספר:  במשרד החקלאות ברישיון השירותים הווטרינריים
 , לא לשימוש ביתי. לשימוש ווטרינרי בלבד

 
   :אזהרות לאדם

 .  ליעה ובשאיפה. התכשיר מזיק בב1
 ניים.. התכשיר גורם נזק לעי2
 .  התכשיר עלול לגרום לכוויות במגע עם העור .3
 . התכשיר עלול לגרום לגירוי במערכת הנשימה. 4
  

 בטיחות ומיגון:אמצעי 
 .יםהרחק מהישג ידם של ילד .1

 . אין לאכול לשתות או לעשן בזמן היישום .2
 פל. יש לוודא שאין בני אדם/בע"ח בחדר/אולם המטו .3
בגדים מתאימים עם  , (EN-166) לפי תקן השתמש במשקפי מגן ודה יש לבזמן העב  .4

 , EN -374/3) לפי תקן) פות גומי מתאימות לחומרים כימיים, כפשרוולים ארוכים
עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג    ( EN136פי תקן )למסכת פנים מלאה 

ABEK2P3  לפי תקן(EN14387  .) 
 אותו. ין לשאוף את האבק או לבלוע א .5
 עם העור או העיניים.  ירהתכשיש להימנע ממגע   .6
 ף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר. עם סיום העבודה יש לשטו .7

 
   :לסביבה סיכונים

 ם. התכשיר רעיל לדגים וליצורים שוכני מי .1
 אין לזהם מים מקורות מים ודרכי ניקוז.  .2
 . גדולות של מיםיש לדללו בכמויות   רכי הניקוז,אין לשפוך חומר מרוכז אל ד  .3

 
 
 
 

Potassium Peroxomonosulphate  50% 

 Sulphamic acid  6% 



     
 

 
 

  

 
 ימוש:ות שהורא

 :, מבנים וציודא. חיטוי משטחים
ומזון.   חיים  מבעלי  המבנה  את  לפנות  יש  היישום  היטב את המשטחיםלפני  לנקות    ,המבנים  יש 

 . טויוהציוד המיועד לחי
 

בנפח מים    דורקוןאין להמיס את  .  (1:100דורקון בליטר מים )    גרם  10יש להמיס  :  מינון מומלץ
 .קטן מהמומלץ

 יש למלא את מיכל המרסס בכל נפח המים הדרוש ולהפעיל את הערבול. ופן ההכנה: א
 תוך כדי הערבול יש לשפוך בהדרגה את כמות הדורקון הדרושה עד קבלת המסה מלאה. 

 
 . מ"ר(  100 –ליטר ל   30) סמ"ק/מ"ר  300בשיעור של  לרססיש שום: אופן היי

 
ללולי  תטביללב.   בכניסה  חקלאיים נעליים  ומבנים  בכניסה    בורותו  ם  מכוניות  גלגלי  טבילת 

 : למשקים חקלאיים

 .אין להמיס את דורקון בנפח מים קטן מהמומלץ  .ליטר  1-דורקון ל גרם 10

 
 . ש לחכות עד שהאזור המטופל יתייבשי :שמחד זמן המתנה לפני כניסה לשטח

 
   :פךטיפול בתכשיר שנש

יש   בנסורת,לתכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת.  או  ולהעביר    כסות בחול  לאסוף לכלי אטום, 
 .  רעילהלאתר פסולת 

 
  :אחסון

 לאחסון תכשירים כימיים. מיועד  ,נעול באריזתו המקורית במקום מוצל,  יש לאחסן את התכשיר
 בתכשיר. ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש רחק מהישג ידם של ילדים ה
 

 ות ריקות  אריזל בוטיפ

 .ת מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרססולהוסיף אפעמים  3אריזה הריקה יש לשטוף את ה
 .ריקה ולהשליך אותה אל מיכל האשפהיש לנקב את האריזה ה

 
  :ופארומידע ל עזרה ראשונה

בלת  יד לקדקות לפחות, פנה מ  15שטוף במים זורמים למשך    –  ניים במקרה של מגע בעי .1
 . והצג את תווית התכשיר טיפול רפואי

 ,, הסר בגדים מזוהמיםדקות לפחות 15ים זורמים למשך שטוף במ – ל מגע בעורבמקרה ש .2
 . והצג את תווית התכשיר  פנה לקבלת טיפול רפואי 

יפול רפואי והצג  פנה מייד לקבלת טפנה את הנפגע למקום מאוורר    –  במקרה של שאיפה  .3
 . את תווית התכשיר

קבלת  מייד ל   פנה .  חסר הכרה. אין להשקות נפגע  אין לגרום להקאה  –  במקרה של בליעה  .4
 . רפואי והצג את תווית התכשיר טיפול

 

 04-8541900 , בי"ח רמב"ם חיפה טלרפואי בהרעלות למידעלמידע נוסף: המרכז הארצי  
 

 פיתוח ושיווק בע"מדור.קי : ווקיייצור וש

 08-9333474: ןטלפונס ציונה  232ת.ד 

 

   09.2020: תאריך עדכון התווית
 

 לשימוש המופיע על גבי האריזה.  ר לאחר התאריך האחרוןאין להשתמש בתכשי
 ,הוראות התווית יפ-לשלא ע  ,בתכשירלא נכון   שימוששקובעים כי  השירותים הווטרינריים

 . בה ומהווה עבירה על החוקור והסבילבריאות הציב מסוכן, יםבמשתמש, בבעל החי עלול לפגוע
 


