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AMBUSH

אמבוש
תכשיר מוכן לשימוש בתוארית מיקרוקפסולרית
להדברת זבובים ,יתושים ,פרעושים וקרציות

התכשיר מוכן לשימוש להדברת זבובים ,יתושים ,פרעושים,
וקרציות במבני משק ריקים כגון רפתות ,אורוות ,דירי צאן ,לולים,
מלונות כלבים ובשטח צמוד אליהם ,ללא נוכחות בע"ח.
ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר 1409
הרכב :סיפרמטרין  ,(w/w) 0.30%טטרמטרין  (w/w) 0.06%ממיס עיקרי :מים
לשימוש וטרינרי בלבד

מכיל:
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אזהרות לאדם :מזיק בבליעה ובשאיפה .גורם לגירוי בעור ובעיניים.
אמצעי בטיחות ומיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .אסור לאכול ,לשתות או לעשן
בזמן השימוש בתכשיר .אין לרסס על בעלי חיים ,מזון ,מזון לבעלי חיים ,מספוא,
כלי אוכל ומשטחים להכנת מזון.
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים .עלול לגרום לנזק ארוך טווח
בסביבה מימית .רעיל לדבורים .אין לרוקן במערכות ניקוז.
אזהרות לבעלי החיים :היישום יעשה ללא נוכחות בעלי החיים באזור המטופל .ניתן
להחזיר בע"ח למבנה רק לאחר התייבשות מלאה.
הוראות שימוש :בעת השימוש יש לפנות בעלי חיים מהאזור המיועד לריסוס ולכסות
כלי מזון ושתייה .אין לרסס על בעלי החיים.
להדברת פרעושים וקרציות במבני משק :לנער היטב לפני הריסוס .רסס היטב את אזור
המחייה של בעלי החיים ואזור המצאות של קרציות או פרעושים .מומלץ לחזור על
היישום אחת לחודש.
להדברת זבובים ויתושים במבני משק :לנער היטב לפני הריסוס .אין לרסס באוויר .יש
לרסס את התרחיף על קירות ,רצפה באזור המטופל או בכול מקום אשר עומדים זבובים
ויתושים .יש לחזור על פעולת ההדברה בהתאם לצורך.
למידע נוסף על אופן השימוש בתכשיר :ניתן לפנות ליצרן התכשיר או למשווק
)לא למרכז המידע בהרעלות(.
זמן ההמתנה ) :(Re-entryניתן להיכנס למבנה סגור שעה לאחר תום הריסוס ולאחר
ייבוש מלא.
טיפול בתכשיר שנשפך :לספוג את החומר שנשפך באמצעות חול או נייר סופג .לאסוף
ביסודיות את החול או נייר 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 עם העור :הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים .שטוף את העור במים
ובסבון/התקלח .אם העור מגורה או שמופיעה בו פריחה :פנה לייעוץ/סיוע רפואי.
במקרה של מגע בעיניים :שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות.
הסר עדשות מגע ,אם ישנן ואם ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף.
אם הגירוי בעיניים אינו חולף :פנה לייעוץ/סיוע רפואי.
במקרה של בליעה :אין לגרום להקאה .אין להשקות נפגע חסר הכרה .אם אתה חש ברע,
פנה למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא.
במקרה של שאיפה :פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.
למידע נוסף :יש לפנות למרכז הארצי למידע בהרעלות  -רמב"ם .04-7771900
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.
תאריך תפוגה של התכשיר 24 :חודשים מתאריך הייצור המוטבע ע"ג האריזה
יצרן :סאסאטק אגש"ח בע"מ – קיבוץ סאסא – ד.נ .מרום הגליל 1387000
בעל הרישום ומשווק בלעדי :אר .פי .סי בע"מ  -פיתוח ,ייצור ושיווק פתרונות הדברה מתקדמים
ת.ד - 128 .מושב נס הרים – misrad@rpc.co.il 1-700-500-405 9988500
אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה
השירותים הווטרינריים קובעים שהשימוש בתכשיר שלא על פי הוראות התווית ,עלול
לפגוע במשתמש ,בבעלי החיים ,מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!
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