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בריסוס על משטחים
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מכיל :דינוטפורן (0.3% )Dinotefuran
ממס עיקרי :מים Water -
 750מ”ל

תיחה
לפ

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
התכשיר מכיל סוכר ולכן המשטח המרוסס עלול להיות דביק
חומרים בלתי פעילים :סוכר ( ,)w/w(0.125% )Sugarחומר פעיל שטח.)w/w( 0.025% )Surfactant( -
אזהרות לאדם :מגרה את העיניים .עלול לגרום לרגישות יתר בשאיפה ובמגע עם העור .מזיק למערכת
הנשימה.
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים .עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית .אין
לרוקן למערכות ניקוז .התכשיר רעיל לדבורים .אין לרסס באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמוך לכוורות.
אין לרסס על פרחים פורחים ,משירי אבקה וצמחי צוף .הדבורים מאביקות ומייצרות צוף
ועלולות להיחשף במגע ישיר עם התרסיס או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם יושם
התכשיר .בעת שימוש בתכשיר זה ,יש לנקוט בצעדים כדי לצמצם את החשיפה לדבורים.
הוראות שימוש :התכשיר מכיל סוכר ולפיכך יש לנער את הבקבוק בטרם השימוש.
מומלץ לרסס בכתמים בגודל של  30-40ס”מ בהתאם לנגיעות הזבובים (כמות  750סמ”ק מספיקה לשטח
של כ 25 -מ”ר) ,הריסוס יתבצע במקומות החניה והמנוחה של הזבובים ועל משטחים שאינם סופגים כגון:
צמחייה ללא פריחה ,פחי אשפה ,ריכוזי פסולת ,אמצעי תאורה ,קירות אנכיים ,עמודים ,תקרות ,סורגים ,אדני
חלון ,צינורות ,גדרות ,מקומות חשופים לשמש ,מקומות חמימים וכו’ .ניתן לזהות את מקומות המנוחה של
הזבובים גם על פי סימני ההפרשה שלהם.
אזהרות :מזיק בבליעה ,עלול לגרום לגירוי בעיניים או בעור.
אמצעי בטיחות ומיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת יישום התכשיר .מנע
מגע של התכשיר עם העור ועם העיניים .לאחר השימוש בתכשיר ,רחץ ידיים במים וסבון .אין לרסס ישירות
על בעלי חיים ,מזון ומשטחים להכנת מזון .הרחק את התכשיר ממקורות מים ,מזון ומזון לבעלי חיים.
עזרה ראשונה :אם נדרש ייעוץ רפואי ,שמור את אריזת התכשיר או את התווית שלו בהישג יד .במקרה של
שאיפה – פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי .במקרה בליעה  -אם הנפגע בהכרה,
שטוף את הפה במים והפנה מיד לקבלת טיפול רפואי .אין לגרום להקאה או להשקות נפגע חסר הכרה.
במקרה של מגע בעור  -שטוף במים זורמים וסבון למשל  15דקות לפחות ,הסר בגדים מזוהמים ונעליים
ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי .במקרה של מגע בעיניים  -שטוף עיניים פקוחות בזרם חלש של מים נקיים
למשך  15דקות ,פנה מיד לקבלת טיפול רפואי .במקרה של חשד להרעלה לפנות למרכז הארצי למידע
בהרעלות בקריית הרפואית רמב”ם ,בטלפון 04-7771900 :או לרופא.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,מנע גישה של ילדים .אחסון התכשיר
יעשה באריזתו המקורית בלבד.
טיפול באריזות ריקות :השלך את האריזה הריקה לפח האשפה.
למידע על אופן השימוש בתכשיר ,נא לפנות
ליצרן או למשווק התכשיר.

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה 614
בתוקף עד 05/2020
מס’ אצווה ותאריך התפוגה מוטבע ע”ג האריזה

נער היטב לפני השימוש

חומר מגרה

مادَّة ُم َهيِّجَ ة
Irritant

לא למאכל

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות
התווית עלול לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה
ומהוה עבירה על החוק.
4702800

בעל תעודת הרישום ויצרן:
סאסאטק אגש”ח בע”מ
ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל 13870
משווק בלעדי:
אר.פי.סי בע”מ ת.ד 128 .מושב נס הרים
 | 99885טל’1700-500-405 :

فالي أوف  -سائل جاهز لالستعمال إلبادة
ال ُّذباب الكبير بال َّرش على امل ُ َّ
سطحات
ليس لألكل

מזיק לסביבה

ضار بالبيئة

Dangerous to the
Environment

רעל

سام

Poison

חומר מגרה

مادَّة ُم َهيِّجَ ة
Irritant

إقرأ الالصقة بتم ّعن قبل االستخدام!
يحوي .)w/w( %0.3 Dinotefuran :مُذيب أساسي :ماء Water -
مواد غير نشطة :سكر ( ,)w/w( %0.125 )Sugarسورفکتانت ()w/w( %0.025 )Surfactant
يتم ُّ
رش ُه يمُ كن أن يكون لز ًجا.
امل
َ
ُستحضر يحتوي على ُسكَّ ر ،لذلك فإ َّن امل َُس َّطح الذي ّ
حتذيرات لإلنسان :يُ َسبب ته ُّيج العينني ،يمُ كن أن يُؤدِّي إلى حساس َّية زائدة في حال االستنشاق ومُالمسة البشرة .يُشكل
ضررًا على اجلهاز التنفسي.
مخاطر على البيئة :سام ِجدًّا لألسماك ولألحياء املائ َّية .يمُ كن أن يُ َس ِّبب ضررًا طويل األمد في البيئة املائ َّية .يُ َ
حظر التَّفريغ في
ِ
حظر الرَّش في أماكن وجود النَّحل أو بالقُرب من املنا ِحل .يُ َ
شبكات الصَّ رف الصِّ ِّحي .املُستحضَ ر سام للنَّحل .يُ َ
حظر الرَّش على
األزهار املتفتّحة ،حبوب اللقاح والنباتات ال ّرحيق َّية .النحل يتلقّ ح ويُنتج الرَّحيق ويمُ كن أن يتعرَّض إلتّصال
َ
خُ
ُّ
َّ
ُباشر مع الرَّذاذ أو مع امللَّفات التي تبقى على امل ُسطحات التي مت رشها بامل ُستَحضَ ر .أثناء استخدام
م ِ
هذا امل ُستَحضَ ر ،يجب اتّخاذ التَّدابير من أجل احلد من التَّع ُّرض للنَّحل.
َحضر يحتوي على ُسكَّ ر ،لذلك ،يجب حتريك القنِّينَة قبل االستخدام.
تعليمات لالستخدام :امل ُست َ
يُوصَ ى بالرَّش على شكل بُقَع؛ كُل بُقعة مبساحة  30 /40بحسب درجة اإلصابة بالذُّباب (كم ّية  750سم مكعب تكفي
ملساحة تبلغ حوالي  25مترًا ُمرَبَّعًا) .يتم ال ّرش في مناطق مكوث واستراحة الذُّباب وعلى امل َّ
ُسطحات غير املاصَّ ة ،مثل:
األعمدة ،األسقف ،القُضبان
النباتات غير املزهرة ،صناديق القمامة ،وأماكن تركيز النفايات ،وسائل اإلضاءة ،اجلدران الرأسيةِ ،
امل ُتشابكة ،عتبات النوافذ ،املواسير ،األسيجة ،األماكن املكشوفة ألشعّ ة ّ
الشمس ،األماكن الدَّافئة وما شابه ذلك .ميكن
حتديد األماكن التي يستريح فيها الذباب وفقًا لعالمات إفرازاته.
حتذيرات :ضار عند البلع ،يمُ كن أن يُ َس ِّبب ته ّيج العينني أو البشرة.
الطعامّ ،
وسائل االحتياط والوقاية :يجب اإلبعاد عن ُمتَناوَل أيدي األطفال .يُ َ
حظر تناول َّ
الشرب والتَّدخني أثناء استخدام
َحضر ،ينبغي غسل اليدين باملاء
َحضر .جتنّب مُالمسة امل
ُستحضر مع البشرة والعينني .بعد استخدام امل ُست َ
َ
امل ُست َ
ُسطحات امل ُعدَّة لتجهيز ّ
والصابون .يُ َ
حظر الرَّش مُباشرة على احليوانات ،املواد الغذائ َّية وامل َّ
َحضر
الطعام .يجب إبعاد امل ُست َ
َّ
عن مصادر املياه ،املواد الغذائ َّية وعن أغذية احليوانات.
بالالصقَة اخلاصَّ ة به في متناول يدك.
إسعاف أ ّولي :في حال احلاجة إلى تلقِّي استشارة ِط ِّب َّية ،احتفظ بعبوة امل ُست َ
َحضر أو ِ
وتوجه لتلقّ ي عالج ط ّبي .في حال البلع -إذا كان امل ُصاب ال يزال
في حال االستنشاق يجب إخالء امل ُصاب إلى مكان ذي تهوئة ّ
َّوجه فورًا لتلقي عالج طبي .يُ َ
حظر التَّس ُّبب بالقيء أو إتاحة الشرب لل ُمصاب وهو في حالة
واع ًيا ،ينبغي غسل الفم والت ُّ
إغسل مبياه جارية ملدّة  15دقيقة على األقل .أَزِل املالبس املل ّوثة وقُم بخلع احلذاء
فقدان الوعي .في حال مُالمسة البشرةِ ،،
وتوجه فورًا لتلقِّي العالج ِّ
الط ِّبي .في حال مُالمسة العينني -ينبغي غسل العينني وهما مفتوحتان بت َّيار خفيف من املياه
ّ
توجه فورًا لتلقِّي العالج ِّ
الط ّبي.
النَّظيفة ،ملُدَّة  15دقيقةّ ،
ذا كانت هناك شكوك لوجود تسمُّ م ،يجب ال َّتوجُّ ه إلى املركز ُ
القطري للمعلومات عن ال َّتسمُّ م ،في القرية ِّ
الطبِّ َّية
رمبام ،على هاتف رقم 7771900-04 :أو إلى َّ
الطبيب.
َحضر في
التَّخزين :يجب تخزين امل ُست َْح َضر في مكان مُغلَق ،مُخَ َّصص ملواد االبادة ومنع وصول األوالد .يجب ِحفظ امل ُست َ
رُزمته األصل َّية فقط.
م َ
ُستحضر
َّوجه لل ُمن ِتج أو مل ُس ِّوق امل
ت
ال
ى
ج
ر
ي
ر
ُستحض
مل
ا
استخدام
ُالحظة :ملزيد من املعلومات حول طريقة
َ
َ
ُّ
ُ َ
َ
لق ال ُّرزمة الفارغة في حاوية القمامة
مُعاجلة ال ُّرزَم الفارغة :أ ِ

وزارة ا ُمل حافظة عىل البيئة ح دّدت أن استخدام هذا ا ُمل رَ
ستحض بخالف ال تّعليامت الواردة عىل
الالصقة قد يُس بّب الخطر عىل صحّ ة الجمهور ،ا ُمل س تَخ دِم وعىل جودة البيئة ،ويُش ّك ل تجاوزًا للقانون
امل ُن ِتج وصا ِحب شهادة التّسجيل :ساساتيك أغشح م.ض كيبوتس سعسع -بريد متج ِّول مَروم هجليل .1387000
تسويق حصري :أر .بي .سي .م .ض -ص .ب  128موشاف نيس هارمي ( )99885هاتف رقم405-500-1700: :
رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة 614 :تاريخ انتهاء التّرخيص2020/5 :
الصالح َّية مختومان على العبوة.
رقم الدُّفعة وتاريخ انتهاء ّ

