DRAGON
תרכיז רחיף ()SC

להדברת תיקנים ,נמלים ,פשפש מיטה
וחרקים זוחלים אחרים מחוץ לבית ובתוכו
למדבירים בלבד!

1
ליטר

מכיל :ביפנתרין ( w/w 9.6% Bifenthrinקבוצה-פירתרואידים)
ממס עיקרי :מים  Waterהשלמה עד  - 100%חומרים בלתי
פעילים .מכיל תזקיקי נפט.

קרא בעיון את התווית
לפני השימוש!

לפני השימוש בדוק את השפעת
התרסיס על המשטח המרוסס

ّ
ِ
بتمع ن قبل االستخدام! قبل االستخدام ينبغي أن
الالص قة
إقرأ
ّ
المسط ح الذي تتم مُ عالجته بال رَّش.
تفحص تأثير المُ بيد على

לפתיחה

למדבירים בלבד!
תרכיז רחיף ( )SCלהדברת תיקנים ,נמלים פשפש מיטה וחרקים זוחלים אחרים
אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .מזיק בשאיפה .מגרה את העיניים ואת העור .סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל לדגים וליצורים מימיים.
התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית .התכשיר רעיל לדבורים .אין לרוקן למערכות ניקוז .אין לרסס
בקרבת מקווי מים.
הוראות השימוש:
מינון ליחידת שטח :ליטר
כמות תכשיר ל – 10
ריכוז התכשיר אחר
המזיק :תיקנים ,נמלים ,חרקים
תרסיס לכ 25 -מ”ר
ל’ מים 96 :סמ”ק
דילול0.096% :
זוחלים אחרים
בתוך הבית :רסס מתחת למקררים ,כיורים ,בפינות בחריצים ובסדקים לאורך הקירות .מחוץ לבית :רסס את מערכת הביוב ואת היקף
הבית  .לחרקים זוחלים :רסס את כל השטח הנגוע.
המזיק :פשפש מיטה

ריכוז התכשיר אחר דילול:
0.096%

כמות תכשיר ל – 10
ל’ מים 96 :סמ”ק

מינון ליחידת שטח :ליטר
תרסיס לכ 10 -מ”ר

הכן תמיסה של  0.096%ח"פ ( 96סמ"ק ל 10-ליטר מים) יש לבצע פעולות מקדימות לריסוס כגון שאיבה מקצועית .דאג לכביסה
בהרתחה של כל כלי מיטה הניתנים לכביסה .דאג לשאיבה יסודית של החדר .רסס ביסודיות את מקומות המסתור (מאחורי תמונות,
פינות ,פאנלים וסדקים) ואת מסגרת המיטה .אין לרסס מזרונים ,מצעים וכלי מיטה .במידה וגוף המיטה מרוסס חל איסור לישון
על גוף המיטה המטופל עד לחלוף  24שעות מהטיפול .במידת הצורך ניתן לחזור על הריסוס כעבור שבועיים .מומלץ להשתמש
בריסוס כפעולה משלימה לפעולות הבאות :סדר וניקיון ,שימוש בשואב אבק ,שימוש בקיטור ,שימוש במדבקות ואמצעי ניטור אחרים.
כניסה מחדש –  :REENTRYכניסה לאזור המרוסס תהיה רק לאחר ייבוש התכשיר ואוורור המקום ולא פחות משעה אחת לאחר
הריסוס .אמצעי בטיחות מיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .שמור במקום קריר .בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי
הכולל בגדי עבודה ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כפפות לפי תקן  ,EN374/3משקפי מגן לפי תקן  ,EN-166ומסכת חצי פנים לפי תקן
 EN-140עם מסנן משולב לפי תקן  ,EN14387מסוג  .ABEK-2/P3מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד .אין לאכול ,אין לשתות ואין
לעשן בזמן השימוש בתכשיר .מנע מגע בעור ובעיניים .בתום השימוש הסר את כל הבגדים המזוהמים וכבס בנפרד מהכביסה הרגילה.
שמור את התכשיר באריזה המקורית בלבד כשהיא סגורה היטב .עזרה ראשונה :לאחר מגע עם העור ,שטוף מיד בהרבה מים וסבון.
במקרה של מגע בעיניים ,שטוף מיד במים לפחות  15דקות ופנה מיד לייעוץ רפואי .בעת התאונה או אם אתה חש ברע ,פנה מיד לייעוץ
רפואי והצג את תווית החומר או האריזה .במקרה של בליעה אין לגרום להקאה; פנה מיד לייעוץ רפואי והצג אריזה זאת או את התווית.
מרכז הארצי למידע בהרעלות ,טלפון .04-7771900 :אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,מנע גישה של
ילדים .אחסון התכשיר יעשה באריזתו המקורית בלבד .טיפול בתכשיר שנשפך :יש לאספו ולפנותו לאתר פסולת רעילה .תכשיר
שתוקפו פג יפונה לאתר פסולת רעילה .טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה הריקה היטב לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה .הערה :למידע על אופן
השימוש בתכשיר נא לפנות ליצרן או למשווק התכשיר (ולא למרכז הרעלות).

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 .השימוש בתכשיר להדברת פשפש מיטה מוגבל לבעלי רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח.
ست َ
ي َ
َ
ُحظ ر بيع هذا المُ
حض ر لمن ال يوجَ د بحوزته ترخيص سموم أو ترخيص مُ بيدات ساري المفعول من وزارة
حماية البيئة .استخدام المُ َ
نت ج مسموح للذين يوجد بحوزتهم ترخيص مُ بيدات حشريَّة فقط .استخدام
مُ
المستحضر إلبادة البق يقتصر على من يوجد بحوزتهم ترخيص بيد حشرات في المباني وفي المناطق المكشوفة

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול
לסכן את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.
َ
ستحض ر بخالف ّ
وزارة حماية البيئة حدّدت أن استخدام المُ
الت عليمات
َ
الواردة على الالصقة قد يُس ّب ب الخطر على صحّ ة الجمهور ،المُ
ست خدِم
ً
وعلى جودة البيئة ،وي ّ
تجاوزا للقانون.
ُشك ل
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الن مل ،ال بَق والحشرات ّ
للص راصيرّ ،
قاتل ّ
الزاحفة األخرى بصيغة تركيز ط يَّار لعمال ابادة الحشرات فقط
يحوي :بايفنثرين ( - w/w %9.6 )Bifenthrinمُ ذيب أساسي :ماء  Water -يحتوي على منتجات بترولية
ِ
مخاط ر على البيئة:
تحذيرات لإلنسان :سام عند البلع .ضار عند االستنشاقُ .ي س ّب ب ته ّي ج العينين والبشرة.
َ
َ
ستحض ر سام لألسماك ولألحياء المائ َّي ة .المُ
المُ
ستحض ر ُي مكن أن يؤدّ ي إلى آثار سلب ّي ة طويلة األمد في البيئة المائ َّي ة.
الص حّ يُ .ي َ
للن حلُ .ي َ
حض ر سام َّ
ست َ
حظ ر َّ
َ
الص رف ّ
الت فريغ في شبكات ّ
المُ
حظ ر ال رَّش بالقرب من أحواض المياه.
تعليماتلالستخدام:
الن مل والحشرات َّ
الص راصيرَّ ،
إلبادة َّ
الزاحفة:
الحشرة صراصير ،نمل،
حشرات زاحفة أخرى.

تركيزالمستحضربعد
َّ
الت مييع%0.096

كم ّي ة المُ ستحضر لكل 10
لتر ماء  96سم مكعب

الجرعة في وحدة المساحة
لتر مبيد لحوالي  25مت رًا مُ ربعً ا.

محلوال من  %0.096مادة نشطة  96( Bifenthrinسم مكعب لكل  10لتر ماء) .داخل البيت :ينبغي ّ
ً
رش المحلول على األرض ّي ة،
جَ هِّ ز
على امتداد البانيل ،على عتبات َّ
الص رف ّ
الن وافذ وعتبات مداخل المبنى ،تحت المغاسل ،خلف الخزائن ،داخل شبكات ّ
الص حّ ّي
ّ
َّ
ُ
الص رف ّ
وفي أي مكان يُمكن أن يشك ل مخبأ للحشرات .خارج البيت :ق م بال رّش في جُ وَ ر الت فتيش في شبكات ّ
الص حِّ ي ،مُ حيط
الزاحفةُ :ق م ّ
جُ دران المبنى ،مداخِ ل المبنى .للحشرات َّ
برش كل المنطقة الموبوءَة.
الحشرة
البق

تركيزالمستحضربعد
َّ
الت مييع%0.096

كم ّي ة المُ ستحضر لكل  10لتر
ماء  96سم مكعب

الجرعة في وحدة المساحة
لتر مبيد لحوالي  10مت رًا مُ ربعً ا.

ينبغي استخدام المُ ستحضر بعد القيام بأعمال تحضيريَّة ،مثل :تنظيف المبنى ،غلي الغسيل واألغطية ،شفط ُغ بار مهني من
ً
السجّ اد ،الكنبات ،الكراسي وما شابه ذلك ،استخدام ّ
محلوال جَ هِّ ز
الت بخير المهني ،استخدم المُ ستحضر كعمل تكميلي .جهّ ز
ً
محلوال من  %0.096مادة نشطة  96( Bifenthrinسم مكعب لكل  10لتر ماء)ُ .ق م بتغطية أماكن اختباء البق ج ّي دً ا :الفسحات ،الشقوق
َ
في الجدران واألرض َّي ة ،إطار ّ
الت خت ،ستائر الجُ دران ،مفصالت األبواب وما شابه ذلك .ينبغي تكرار المُ عالجة بحسب الحاجة .يُحظ ر
ال رّش على الفرشات وعلى مُ عدَّ ات ّ
الت خوت.
موعد الدّ خول ثان َي ًة –ُ :REENTRYي مكن الدّ خول إلى المنطقة المُ َ
عال جَ ة بعد أن يجف المُ بيد وبعد أن تتم تهوئة المكان،
َ
ستحض ر بخالف ّ
بعد ساعة على األقل من موعد ال رَّش .وزارة حماية البيئة حدّ دت أن استخدام المُ
الت عليمات الواردة
ست خدِ م وعلى جودة البيئة ،و ُي ّ
ً
َ
على الالصقة قد ُي س ّب ب الخطر على صحّ ة الجمهور ،المُ
تجاوزا للقانون .وسائل
شك ل
َ
الوقاية والحتياط :يجب اإلبعاد عن مُ َت ناوَ ل أيدي األطفال .يجب الحفظ في مكان بارد .أثناء استخدام المُ
ستحض ر ينبغي
َ
ثياب عمل طويلة ،أحذية عالية ومُ غلقة ،كفوف بحس المعيار ,3/EN374
استخدام مُ َع دَّ ات وقاية شخص َّي ة تشمل
َّ
نظ ارات واقية بحسب المعيار  ,166-ENقناع نصف وجه بحسب المعيار  140-ENمع فلتر مُ دمَ ج بحسب المعيار ,EN14387
الط عامّ ،
حظ ر تناول ّ
من النوع  .P3/2-ABEKمُ َع د لالستخدام في منطقة تمت تهوئتها ج ِّي دً ا ،فقطُ .ي َ
الش رب أو َّ
الت دخين
َ
َ
ّ
َ
َ
أثناء استخدام المُ بيد .تجن ب مُ المسة المُ ست ْح ض ر للبشرة والعينين .عند االنتهاء من استخدام المُ ست حض ر يجب
ً
نفردة عن الغسيل العادي .إ َ
خلع جميع المالبس المُ لوَّ ثة وغسلها مُ
حف ظ المستحضر في عبوته األصل َّي ة فقط ،بحيث
ِ
تكون مُ َ
َّ
والص ابون .في حال مُ المسة
إغس ل ج ِّي دً ا بكثير من الماء
غل قة جَ ِّي دً ا .إسعاف أوّ لي :في حال مُ المسة البشرةِ :
العينين :إغسل بحذر بالماء لمُ دَّ ة  15دقيقة على األقل وتوجّ ه فورًا لالستشارة ّ
الط ب َّي ة .في حال وقوع حادث ،أو إذا شعرت
َ
َ
َّ
ِّ
واعرض الصقة المُ ستحض ر أو العبوة .في حال البلعُ :ي حظ ر الت س ّب ب بالقيء؛
بوعكة ،توجّ ه فورًا لتلق ي استشارة ط ِّب َّي ة
ِ
ِّ
لتلق ي استشارة طب َّي ة واعرض هذه العبوة أو الالصقة .في حال وقوع حادث ،أو إذا شعرت بوعكة ،أو إذا كانت
توجّ ه فورًا
ِّ
لتلق ي استشارة ط ّب َّي ة واعرض العبوة .المركز القطري للمعلومات عن
هناك شكوك لوجود تسمُّ م ،توجه فورًا
ّ
ستحض ر في مكان مُ َ
َ
الت سمّ م ،هاتف رقم .8541900-04 :تعليمات َّ
خص ً
غل ق ومُ َع د ِّ
الت خزين :يجب تخزين المُ
يص ا لمواد
َ
َ
ستحض ر يتم في عبوته األصل َّي ة فقط .مُ عالجة المُ
اإلبادة .يجب اإلبعاد عن مُ تناول أيدي األوالد .تخزين المُ
ستحض ر
المسكوب :ينبغي جمعه وتفريغه في موقع ّ
الن فايات َّ
الس امَّ ة .المُ ستحضر الذي ينتهي سريان مفعوله يتم تفريغه في
إغس ل العبوات ج ِّي دً ا 3 ،م رَّات على األقل أو في مُ َ
موقع ّ
الن فايات ّ
نش َأة غسيل في
الس امّ ة .مُ عالجة العبوات الفارغةِ :
ُ
وامع ك العبوة المغسولة وألقِ ها في حاوية ّ
أسك ب ماء َ
الغ سل في آلة ال رّشُ ،
َ
الن فايات .مُ الحَ َظ ة:
أثق ب
ضغط ماء.
ّ
َ
َ
َّ
َ
لمعلومات عن طريقة استخدام المُ ست حض ر ُي رجَ ى الت وَ جُّ ه إلى مُ ن ِت ج أو مُ َ
س وِّ ق المُ ست حض ر (وليس إلى مركز التسمّ م).
الصانع :ترسيس محدود الضمان صندوق بريد 2630.بيتح تكڤا  -ميكود 4912502
صاحب شهادة تسجيل :نظام الحقل ايكو كيميائي محدود الضمان  ,العنوان :هزيت  1نطاعيم  -ميكود7687000 :
المُ سوّ قالحصري:
آر .بي .سي م .ض ص .ب  128موشاف نيس هاريم ( )99885هاتف رقم 405-500-1700
رقم ّ
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