
  

 

 

 דור   ולטרהא
 סוסים ב שוניםומעופפים   זבוביםודחיית להדברה  לשימוש  מוכן תכשיר 

   פוניסוסי  בו
  הרכב:

 

 

 

 

 

 

 

Permethrin 0.50% 

Pyrethrum Extract 0.20%  

Piperonyl Butoxide 1.0% 

Citronella essential oil 2.0% 
  

 

 

  

 

  שוניםומעופפים  זבוביםלהרחקת ולהדברה   המיועד, שימושלמוכן תכשיר הינו  דוראולטרה    :התוויות
 . ופרווהעור לגירויי הגורמות עקיצות מפני  הסוס  עלולהגנה  הסוסאת המטרידים  

   מ"קס  940  ריסוסמיכל   :תכולה

 בתכשיר השימוש לפני ההוראות  כל את בעיון קרא  

 1536מספר  החקלאותד במשרהווטרינריים השירותים  רישיון ב 

   .ביתילשימוש לא  בלבד, ווטרינרי לשימוש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 אזהרות  

   :אדםלבני 
   .ובבליעהבשאיפה קטלני התכשיר  .1

 

 
בטיחות  אמצעי 

 : ומיגון

 
מבליעת  להימנע    הדברה.בחומרי  בטיפול  המקובלים  זהירות  אמצעי  על  להקפיד    יש .1

 בעיניים.  ו/או בעור מגע ומכל שאיפתו או יר התכש
 בחומר.הטיפול בזמן לעשן  או  לשתות,  לאכולאין  .2
ולהגנה לכיסוי וכובע גרביים  כולל  סגורות עבודה נעלי ארוכים עבודה בגדי ללבוש יש  .3

העיניים על  להגן    EN-374)תקן לפי    )  גומיכפפות  עם  הידיים  על  ולהגן  השיער  על  
על   FFP3  בנשמית ברמת סינוןלהשתמש  ו E- 166)  ) לפי תקןבמשקפי מגן אטומים  

  . מנת להגן על דרכי הנשימה
בנפרד  ולכבס  לתכשיר  שנחשפו  גוף  חלקי  כל  במים  היטב  לשטוף  יש    ,העבודהסיום  עם   .4

 העבודה. בגדיאת 

  
סיכונים 
 :לסביבה

 ני   יכ ניקוז.ודרכי  מים  מקורות לזהם אין מים, שוכני  ליצורים מאוד  רעילהתכשיר  .1

דבורים פעילות  שקיימת  בזמן  לרסס  אין  נוספים.  ומאביקים  לדבורים  רעיל    התכשיר .2
מומלץ אבקה.  ו/או  צוף  המפרישים  פורחים  צמחים    עללרסס  אין  לכוורות.  ובסמוך  

 ע להימנויש המוקדמות( וקר ב הבשעות ולא )  הערב ובשעות השקיעה  לפני שעה לרסס 
 חזקה.רוח של בתנאים מריסוס 

 



  

י  לבעלת זהרוא

 :םחיי

 
 חולים. ובסוסים  בהריון/מניקות בסוסות שנה, לגיל מתחת  בסוסים  בתכשירלהשתמש אין 

 

הוראות 

 :שימוש

אוכלוסיית  את    יפחית סדיר  באופן  בסביבתה  או  באורווה  אורגנית  פסולת  וייבוש  ניקוי  
-12ב    הסוספרוות  את  אחיד  באופן  רסס  ולכלוך,  אבק    הסרתלצורך  הסוס  את  סרק    .הזבובים

עיני  עם  התרסיס  ממגע  הימנעות  תוך  הסוס,  לגודל  בהתאם  לחיצות(,    12-15) תכשיר  סמ"ק    15
 הגב. ואזור הסוס  רגלי  את ובעיקר  הסוס כל את ולרסס להקפיד  יש   והריריות.  הסוס

רגיש איבר  או  הסוס  פני  על  התכשיר  יישום  לצורך  בתכשיר  טבול  בסמרטוט  או  בספוג  השתמש  
  אחר.
יש  נמשכים  ם  הסימניאם  במים.  ושטוף  עדין  בסבון    הסוסאת  רחץ  רגישות  סימני  מופיעים  אם  

 ר. בווטרינמיד להיוועץ 
 לצורך.בהתאם  הסוס את  לרסס יש 

 . התרסיסהתייבשות  לאחר  שטופל חיים הבעל  עם במגע  לבוא ניתן  
 

בתכשיר  טיפול 
 :שנשפך

 לאשפה.ולהעביר אטום, לכלי לאסוף סורת, בנאו בחול לכסות יש   ,שנשפךתכשיר 
 

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

 
באריזות  טיפול 
 האשפה. למיכל אותו והשלך התכשיר מיכל את  מעך :ריקות

 
 ראשונה זרה ע

 :לרופאומידע 
 נשימה,  קשיי של במקרה מאוורר. למקום הנפגע את פנה    – שאיפהשל במקרה  .1

 . רפואיטיפול לקבלת פנה 

חלב   /מים כוסות  2-1השקה ,  בהכרה הנפגע אם . להקאה לגרום  אין   – בליעהמקרה  .2

 הכרה. חסר נפגע להשקות  אין .  רפואיטיפול לקבלת ופנה 

עיניים )  זורמים  מים  בהרבה  שטוף  ומגע  עדשות  הס    –  בעינייםמגע  של  במקרה   .3

 רפואי. טיפול לקבלת מיד פנה ממשיך, הגירוי אם לפחות. דקות  15למשך  ( פתוחות 
גירוי  של במקרה לרופא ופנה וסבון  זורמים במים שטוף  – בעורמגע של במקרה  .4

 מתמשך.
 

  04-7771900טל.  פה  חירמב"ם  בי"ח  בהרעלות,  רפואי    מידע להארצי  המרכז  נוסף:  למידע  
 לרופא.זו  תווית להציג יש רפואית, לעזרה פינוי של במקרה 

 
 
 

 בע"מושיווק פיתוח קי .דורע"י מיוצר 

 08-9333474טל. 

 7410102ציונה  נס   232ת.ד 
 

הווטרינריים השירותים  האריזה.  על  המופיע  לשימוש  האחרון  התאריך  לאחר    בתכשירלהשתמש  אין  

החיים,  בבעלי  במשתמש,  לפגוע  עלול    התווית,הוראות  פי  על  שלא  בתכשיר  נכון  לא  ששימוש  קובעים  

 !החוקעל עבירה ומהווה והסביבה הציבור לבריאות מסוכן 
 


