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קונטרול – CONTROL
תכשיר מרוכז בתוארית תרכיז רחיף ( )SCלהדברה במשק החי
 1ליטר 500 /סמ"ק  250 /סמ"ק

הרכבcypermethrin 20% :
cyromazine 5%

התוויה :תכשיר מרוכז להדברה במבני משק ,ללא נוכחות
בעלי חיים

מזיק לסביבה ()N

רעיל ()T

חומר מגרה ()Xi

לא למאכל
קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש
בתכשיר

קונטרול© הינו תכשיר מרוכז משולב המכיל קוטל בוגרים
(סיפרמטרין) בתוספת מווסת גדילה ( )IGRצירומזין.
התכשיר מיועד להדברה ביישום במבני משק ריקים ,מקומות
המרבץ של בעלי חיים ,מלונות עגלים ודירי יונקים.

לשימוש וטרינרי בלבד  -לא לשימוש ביתי

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר 0000

אזהרות לאדם :הרחק מהישג ידם של ילדים .מזיק בבליעה ובשאיפה ,גורם לגירוי במערכת הנשימה.
אמצעי בטיחות ומיגון :בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כיסוי ראש ,כפפות
גומי ,ניטריל או ( PVCתקן  )EN374/3משקפי מגן ( )EN-166ומסכת חצי פנים ( )EN-140עם מסנן משולב מסוג  .ABEK-2/P3הימנע ממגע
בפה ,בעור ובעיניים .אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת יישום התכשיר .אחר השימוש בתכשיר ,רחץ ידיים במים וסבון .אין לרסס ישירות על בעלי
חיים ,על המזון ,במקורות המים ועל משטחים להכנת מזון.
סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים מימיים .התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית .אין לזהם
נחלים או מקורות מים אחרים עם התכשיר או עם אריזות ריקות .התכשיר רעיל לדבורים ולמאביקים נוספים .אין לרסס בזמן שקיימת פעילות
דבורים ובסמוך לכוורות .אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה .מומלץ לרסס שעה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות
הבוקר המקודמות) ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.
הוראות שימוש:
בעת השימוש יש לפנות את בעלי חיים מהאזור המיועד לריסוס ולכסות כלי מזון ושתייה .אין לרסס על בעלי החיים.
באזורים סגורים מנע כניסת אנשים ובע"ח עד להתייבשות החומר.
יש לרסס היטב את המשטחים ,ציוד ,סדקים ,קפלי קרקע ובכל מקום התפתחות אפשרי של מזיקים בסביבת מבני משק ריקים .על המבנים הריקים
להיות ללא רפד ,בעיקר בלולים ,מחשש שיינתן אח"כ כמזון לבעלי חיים או יאכל ע"י בעלי החיים שיוכנסו למבנה (למשל במלונות עגלים או דירי
יונקים).
 100ליטר תרסיס מספיקים לטיפול בשטח של דונם אחד .רסס עד הרטבה מלאה את מקומות המרבץ של בעלי החיים.
|ריכוז התכשיר אחר דילול

כמות תכשיר ל –  10ליטר מים

מינון ליחידת שטח

1%

 100סמ"ק

ליטר תרסיס לכ 10 -מ"ר
 100ליטר תרסיס מספיקים לטיפול בשטח של דונם אחד

פניות למידע על אופן השימוש בתכשיר :נא לפנות ליצרן התכשיר או למשווק (לא למרכז הרעלות).
זמן ההמתנה :)Re-entry( :ניתן להיכנס למבנה סגור שעה לאחר תום הריסוס ולאחר אוורור המבנה.
טיפול בתכשיר שנשפך :לספוג את החומר שנשפך באמצעות חול או נייר סופג .לאסוף ביסודיות את החול או ניר ספוג בחומר בתוך מכל .לשטוף
את האזור המזוהם היטב במים וסבון .לאסוף את מי השטיפה לתוך המכל ולהעביר לטיפול באתר טיפול פסולת מסוכנת.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ,נעול ,המיועד לאחסון תכשירים כימיים .הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים
אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר .הרחק ממזון ,ממשקאות וממזון לבעלי חיים .שמור את התכשיר באריזתו המקורית בלבד.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזות היטב ,לפחות  3פעמים .ניתן להשתמש במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מכל
המרסס ,נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא:
במקרה של מגע בעור :שטוף היטב עם מים וסבון.
במקרה של מגע עם העיניים :שטוף היטב עם מים זורמים במשך כ  15-דקות.
במקרה של בליעה :אין לגרום להקאה; אין להשקות נפגע חסר הכרה .פנה מיד לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית התכשיר או האריזה .אם
הנפגע בהכרה יש לשטוף את הפה במים.
במקרה של שאיפה :פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.
בעת תאונה או אם אתה חש ברע :פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית האריזה.
למידע נוסף :המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות ,בית חולים רמב"ם ,חיפה ,טל .04-7771900 :במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג
תווית זו לרופא.

מספר אצווה (:)batch number
תאריך תפוגה 36 :חודשים מתאריך הייצור המוטבע ע"ג האריזה

תאריך עדכון התווית 07/2018 :

יצרן :תרסיס בע"מ ת.ד ,10156 .פ"ת  4900201בעל תעודת הרישום :אקו-כם פילדסיסטם בע"מ.
שיווק בלעדי :אר.פי.סי בע"מ  -פיתוח ,ייצור ושיווק פתרונות הדברה מתקדמים
ת.ד - 128 .מושב נס הרים 9988500 -
טל 1-700-500-405 :פקסE-mail: misrad@rpc.co.il 02-6522866 :

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר ,שלא על פי הוראות התווית ,עלול לפגוע במשתמש ,בבעלי החיים ,מסוכן לבריאות
הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

