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Desogerme VIREX 
 לשימושמוכן  לאירוסומיכל  

 

  :מכיל
 

0.4% PolyHexaMethylene Biguanide & Guanidine 

28% Propan 2 ol 

 ריקים.  סילואים() תערובתמכלי במדגרות ובלחיטוי    , מיועדחיטוי הינו חומר  Desogerme Virex   :התוויות

  ללא נוכחות בעלי חיים. 

 

  מ"ל . 150 אירוסול מיכל , מ"ל 50 וסולאיר מיכל  :תכולה

   

 ההוראות לפני השימוש בתכשיר  כל  קרא בעיון את   

 1553 מספר רישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאותב 

 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי   

 אזהרות  

   :לבני אדם
 . תפוצץ בחימוםההינו ארוסול שעלול ל התכשיר .1

   צוצות להבה ומקורות הצתהש להרחיקו מחום, משטחים חמים, ניאוד, ידליק מהתכשיר  .2

 אחרים. 

 50°Cאת התכשיר לטמפרטורה גבוה מ אין לחשוף  .3

 התכשיר גורם לגירוי חריף בעיניים.  .4

 עלול לגרום לרגישות.  .5

 התכשיר רעיל בבליעה.  .6

 עלול לגרום לסחרחורות ונמנום. .7

אמצעי בטיחות  

 : ומיגון

 כולל גרביים, כפפות גומי  ארוכים, נעלי עבודה סגורות גדי עבודה יש ללבוש בבעת היישום  .1

 ( עם מסנן  EN136ומסכת פנים מלאה )לפי תקן , כיסוי ראש EN-374/3)תקןלפי )
 (.  EN14387)לפי תקן  ABEK2P3משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג 

   לעשן בזמן הטיפול בחומר.ל, לשתות ו/או  אין לאכו .2
 . חריה או על מקור הצתה א אין לרסס על להבה גלו  .3

 . ום יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדיםלאחר הייש .4

 ם לאחר השימוש. שיש לכבס את בגדי המיי .5
 

סיכונים 
 :לסביבה

במים החיים  ליצורים  רעיל  אין  התכשיר  לרבות  ,  לסביבה  התכשיר  את  מים,  מקווי  להשליך 
 תעלות ניקוז ומערכות ביוב. 
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 הוראות שימוש

 :ומלץומינון מ

 התכשיר הינו מוכן לשימוש. 
 מ"ק.  35מדגרות וסילואים בנפח של עד  מתאים לחיטוי מ"קס  50 רסס המכילמ

 מ"ק.  100חיטוי מדגרות וסילואים בנפח של עד למ"ק מתאים ס 150המכיל  מרסס

 . מקם את המרסס ( וסגור חלונות'וכו UVמערכות חימום, תאורת מקורות חום ) כבה : מדגרות
 מרססים.  2-אם נעשה שימוש ב שליש החדרב ולחיטוי, אר המיועד במרכז החד

 דקות לפני כניסה מחדש ואוורור המבנה.  30שחרר את ניצרת המרסס , צא מהחדר וחכה  

 המרסס בפתח התחתון של הסילוא ושחרר את ניצרת המרסס  מקם את: סילואים
 דקות מהיישום.  30ניתן להשתמש בסילוא כעבור 

 

כניסה  מועד 
 אזורל מחדש

 :שטופל

 

 המתין עד לאחר התייבשות התכשיר ופתיחת חלונות לצורך אוורור האזור שטופל.יש ל

  :אחסון
 

 יזתו המקורית, במקום מוצל, נעול וקריר, הרחק מהישג ידםיש לאחסן את התכשיר באר 
 של ילדים ואנשים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.  

טיפול באריזות  
 :ריקות

 אותו.ין לנקב או לשרוף א יכל הריק לפח האשפה יש להשליך את המ

 
עזרה ראשונה  

 :ומידע לרופא
פנה לקבלת טיפול    ,פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה  –  במקרה של שאיפה

 . רפואי
 
 .אין להשקות נפגע חסר הכרה ., אלא בהוראת רופא אין לגרום להקאה – בליעהמקרה ב

 .ת טיפול רפואי והצג את תווית התכשירפנה לקבל, עט מיםמהשקה ב  ,אם הנפגע בהכרה
 

בעור  מגע  של  ב   –  במקרה  שטוף  מזוהמים,  בגדים  למשך  הרבה  הסר  זורמים  דקות    15–20מים 
   .במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר לפחות.

 
)   –  במקרה של מגע בעיניים .  קות לפחות ד   15( למשך  פתוחותעיניים  שטוף בהרבה מים זורמים 

 . לקבלת טיפול רפואי  מידפנה   .הסר עדשות מגע ,הדקות שטיפ 5לאחר 
 

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

 
 

 פג תוקף:                                                  :מספר אצווה
 

 Laboratories A.C.I France מיוצר ע"י

 08-9333474 לפון ט קי פיתוח ושיווק בע"מ.משווק ע"י דור

 

 פג תוקפו של התכשיר שנתיים מתאריך הייצור. 
 

 ין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על האריזה.א

הווטרינריי התווית,ם  השירותים  הוראות  פי  על  שלא  בתכשיר  נכון  לא  ששימוש  לפגוע    קובעים  עלול 

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


