צרעון הינו קוטל צרעות ,הפועל בשתי דרכים :באופן מידי בעת הריסוס ולאורך
זמן .הודות לשסתום המיוחד התרסיס מסוגל לרסס קני צרעות ממרחק של כ-
 4מטר ולקטול צרעות באופן מידי .ניתן להשתמש בתוך בתים בעליות גג ,או כל
מקום אחר בו צרעות בונים קן מחוץ לבית .יש לבצע את ההדברה בשעות החשיכה
כשפעילות הצרעות בקן פוסקת.
אזהרות לאדם :מזיק בבליעה .עלול לגרום לגירוי בעיניים ,דרכי הנשימה ולרגישות
יתר במגע עם העור .עלול לגרום לעור יבש או לסדקים בחשיפה חוזרת .עלול
לגרום לתופעות אלרגיות .אירוסול דליק ביותר .מכל לחץ :עלול להתפוצץ בחימום.
רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות .השתמש רק עפ”י הוראות השימוש.
מכיל סיפרמטרין  :עלול לגרום לתגובות אלרגיות.
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים .עלול לגרום לנזק ארוך
טווח בסביבה המימית .אין לרוקן במערכות ביוב.
הוראות שימוש :יש לבצע את ההדברה בשעות החשיכה כשפעילות הצרעות
בקן פוסקת .אין להשתמש תכשיר זה בתוך הבית .לנער היטב לפני הריסוס .יש
לפנות אנשים ,ילדים וחיות מחמד מהאזור המרוסס .יש לכסות כלי אוכל ,דברי
מזון ,מכשירים חשמליים שלא נותקו מזרם החשמל .לפנות או לכסות אקווריומים
וכלובי חיות מסביב לאזור המרוסס .יש לרסס ישירות על קן הצרעות במרחק של
 4 - 2מטר .יש להחזיק את המיכל במצב ישר בזמן הריסוס.
אמצעי בטיחות ומיגון :יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .יש למנוע כל אפשרות
מגע של ילדים ותינוקות באזור המרוסס .אין לרסס על בני אדם ,בעלי חיים,
משטחי מזון וכלי אוכל ומכשירי חשמל שלא נותקו .אין לעשן ,לאכול ואין לשתות
בזמן השימוש בחומר .מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .יש להימנע
משאיפת אדי החומר וממגע החומר בעור ובעיניים .מיכל לחץ :אין לנקב או לשרוף
את המיכל גם לא בתום השימוש בו .הרחק ממקור חום ,מניצוצות ,מלהבה או
ממשטחים חמים .העישון אסור .אין לרסס על להבה גלויה או על מקור הצתה
אחר .הגן העור השמש .אל תחשוף לטמפרטורה גבוהה מ 50 -מעלות צלסיוס.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד לפחות  15דקות ופנה לייעוץ
רפואי .במקרה של מגע עם העור ,שטוף מיד בהרבה מים וסבון .לרחוץ היטב ידיים
לאחר השימוש .בעת תאונה או אם אתה חש ברע או אם יש חשד להרעלה ,פנה
מיד לייעוץ רפואי והצג את האריזה .מכון הארצי למידע בהרעלות של משרד
הבריאות בקריה הרפואית רמב”ם .04 – 7771900
אחסנה :יש לאחסן את התכשיר במקום קריר ונעול המיועד לחומרי הדברה
ולמנוע גישה של ילדים ומאנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

ترسعون  -قاتل الدبابري

צרעון
קוטל צרעות מקצועי
לשימוש
מדבירים
בלבד

מספר אצווה ותאריך הייצור מוטבע ע”ג הפחית | תאריך תפוגה 24 :חודשים מתאריך הייצור

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש
בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול
לסכן את בריאות הציבור  ,המשתמש ואת
איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
قررت وزارة حامية البيئة أن استعامل هذا
املستحرض بشكل مخالف لتعليامت امللصق
ميكنه أن يعرض صحة الجمهور ،املستخدم
وجودة البيئة للخطر ويشكل مخالفة للقانون.

קרא בעיון את
ההוראות לפני השימוש!
שיווק בלעדי :אר .פי .סי בע”מ | ת.ד 128 .מושב נס הרים ( . )99885טל1700-500-405 :
املسوق الحرصي :آر .يف .يس .م.ض .ص.ب 128 .موشاف نس هاريم ( )99885هاتف405-500-1700 :
מס’ רישום של המשרד להגנת הסביבה | 625 :תוקף הרישום יפוג ב2021 :

رقم التسجيل يف وزارة حامية البيئة 625 :رسيان مفعول ال تَّسجيل ينتهي يف2021 :

יצרן ובעל הרישום :סאסאטק אגש”ח בע”מ | ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל  | 13870טל04-6987720 :

املنتج :ساستكس اجشح م.ض – .سعسع بريد متنقل الجليل األعىل  – 13870هاتف 6987720-04

500

الستعامل املبيدين فقط  -اق رأ توصيات االستخدام بتمعن قبل االستعامل!
معد لالستخدام خارج البيت فقط

املركبات :مادة فعالة :بريتروئيديم – w/w %0.180 Tetramethrin :سايربميثريين
 -%0.090 Cypermethrin w/wمتآزر -%0.850 Piperonyl Butoxide w/w -مذيب أسايس:
ماء.
ترسعون هو قاتل الدباب ري ،يعمل بطريقتان :بشكل فوري عند الرش وعىل مر الوقت .بفضل
الصامم الخاص ميكن للرذاذ أن يرش اعشاش الدبابري من بعد ح وايل  4م رت ،قاتل للدبابري بشكل
فوري .ميكن استخدامه داخل البيوت يف العليات ،أو كل مكان اخر يوجد به دبابري تبني عشها
خارج البيت .يجب تنفيذ الرش يف ساعات الظالم عندما يتوقف نشاط الدبابري يف العش.
تحذي رات لإلنسانُ :م رض يف حال البلع .يمُ كن أن يُس ّب ب ال تّه ّي ج للعينني ،مجاري التنفس
واىل حساسية مفرطة عند مالمسة الجلد .من املمكن أن يسبب جفاف الجلد أو الشقوق
عند التعرض املتكرر .من املمكن أن يسبب ع وارض حساسية .هباء شديد االشتعال .عبوة
ضغط :من املمكن أن ينفجر عند التسخني .سام جدا لألحياء املائية مع تأث ريات مستمرة.
استخدمه فقط وفق تعليامت االستخدام .يحتوي سيربمرتين :من املمكن أن يسبب تفاعالت
حساسي ة.
مخاط ر عىل البيئة :سام لألسامك ولألحياء املائ َّي ة  ،ميكن أن تسبب مضاعفات سلبية عىل
ِ
املدى الطويل للبيئة املائية .ممنوع تفريغه يف نظام الرصف الصحي.
تعليامت االستخدام :يجب تنفيذ عملية اإلبادة يف ساعات الظالم عندما تتوقف حركة الدبابري
يف العش .مينع استخدام املستحرض داخل البيت .يجب هز العبوة جيدا قبل الرش .يجب
إخالء الناس ،األوالد والحي وانات األليفة من املنطقة التي تم رشها .يجب وضع غطاء عىل
أواين الطعام ،م واد غذائية ،أجهزة كهربائية مل يتم فصلها عن الكهرباء .يجب تفريغ أح واض
السمك وأقفاص الحي وانات من املنطقة التي تم رشها .يجب الرش عىل عش الدبابري مبارشة
يف بعد  4 -2م رت .يجب امساك العبوة بوضع مستقيم وقت الرش.
وسائل األمان والحامية :يجب اإلبعاد عن ُم تَناوَل أيدي األطفال .يجب منع كل امكانية
لت واجد أو مالمسة األوالد واألطفال للمنطقة التي تم رشها .مينع رش املستحرض عىل االنسان،
الحي وانات ،مسطحات الطعام وأجهزة كهربائية مل يتم فصلخا من الكهرباء .مينع التدخني،
األكل والرشب أثناء استخدام املستح رض .مخصص لالستخدام يف منطقة مهوئة جيدا فقط.
يجب االمتناع عن استنشاق بخار املادة واالمتناع عن مالمسة املادة للجلد والعينني .عبوة
ضغط :مينع ثقب أو حرق العروة حتى بعد االنتهاء من استخدامها .أبعد عن مصدر ح رارة،
رشارة ،لهب أو مسطحات حارة .التدخني ممنوع .مينع رش املستحرض عىل لهب مكشوف أو
عىل مصدر اشتعال اخ ر .احفظه بعيدا عن أشعة الشمس .ال تعرضه لدرجة ح رارة أعىل من
 50درجة تسلزيوس.
إغس ل بحذر باملاء مل دَّة  15دقيقة عىل األقل وتوجه
إسعافات أوليه .:يف حال ُم المسة العيننيِ :
للحصول عىل استشارة طبية .يف حال مالمسة الجلد ،اغسل جيدا بالكثري من املاء والصابون.
يجب غسل اليدين جيدا بعد االستخدام .عند حدوث حادث أو يف حال كنت تش ُع ر بوعكة أو
إذا كانت هناك شكوك لوجود تس ّم م ،توجَّ ه فو ًرا لتلقي استشارة طبية وأعرض العبوة .املركز
ال ُق طري للمعلومات عن ال تَّس ُّم م يف القرية الطبية رمبام .7771900-04 :
ال تَّخزين :يجب تخزين ا ُمل س تَح ضرَ يف مكان بارد ومغلق و ُم َع د خصِّ يصً ا لتخزين مستح رضات
اإلبادة ،ويجب منع إمكان َّي ة وصول األوالد وأشخاص آخرين غري مؤهلني الستخدام املستحرض
اليه.

מיועד לשימוש
מחוץ לבית בלבד!

חומרים פעילים :פירתרואידיםTetramethrin 0.180% :
 500مل  w/w - Cypermethrin w/w 0.090%-סינרגיסט:
מ”ל  Piperonyl Butoxide w/w 0.850%-ממיס עיקרי  :מים

אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או
מחזיק ברישיון מדביר בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה.
השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזיקים
ברישיון מדביר בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו.
ممنوع بيع هذا املستحرض ملن ال ميلك رخصة مواد سامة أو ال ميلك رخصة إبادة
سارية املفعول من وزارة حامية البيئة .استخدام وتطبيق املستحرض مسموح
فقط ملن ميلك رخصة مبيد سارية املفعول ووفقا للرشوط التي يف رخصته.

