يحوي :سايبرمثرين ( ;w/w %0.600 )Cypermethrinديناتونيوم بينزويت ( )Denatonium Benzoateمادَّة مُ رَّة .w/w %0.001مواد
ش َ
طة)تكملة َّ
حتى%100
خاملة(غير َن ِ
ِ
الالص َقةبتمعُّ نقبلاالستخدام!
إقرأ
َ
العينين والبشرة . .يُمكن أن يُسبّب حساسيَّة
تحذيرات لإلنسان :سام في حال البلع .ضار في حال االستنشاق .ي َُهيِّج
َ
َ
زائدة فيحالمُ المسةالبشرةُ .
المستحضريمكنأنيسببالتنميل.
مخاطرعلىالبيئة:ساملألسماكولألحياءالمائيَّة.يُمكنأنيؤديإلىتأثيراتسلبيّةطويلةاألمدفيالبيئةالمائيَّة.ي َ
ِ
ُحظر
ست َ
الصحي .من َّ
الم َ
ّ
الضروري تفريغ ُ
الصرف ّ
التفريغ في شبكات ّ
حضر والعبوة بشكل آمن .يجب تجنب التصريف غير
المنضبطإلىالبيئة.دوراسيدعبارةعنبودرةتحتويعلىبيتروئيد(سايبرمثرين)إلبادة ّ
النمل ّ
والصراصير.البودرةتحتوي
علىديناتونيومبينزويت-مادَّةمُ رَّة(تحدُّ منخطورةأنيقومالبشروالحيواناتمنأكله،بسببطعمه ُ
المر).
والصراصير فقط ،في ّ
تعليمات لإلستخدام :دوراسيد عبارة عن بودرة ُأعِ دَّت إلبادة َّ
َّ
الشقوق والفجوات وخزائن
النمل
الكهرباء التي يوجد فيها غبار ويجب التعامل معها من خالل وسائل االحتياط المتبعة للمبيدات الحشرية .أثناء نثر
ست ْح َ
الم َ
ُ
ضر،يجباستخدامكفوفواقية.قبلاالستخدام،يجبتغطيةأوإبعادأحواضاألسماكأوأقفاصالحيوانات
ّ
األليفة.ي َ
سطحات ُ
ُحظرنثرالمادةعلى ُ
الم َعدَّةلألكلأو
الم
بالقربمنطعاممكشوف.ي َ
الطعام؛ي َ
لتحضير ّ
ست َ
ست َ
حضر ُ
الم َ
حضر ُ
الم َ
ُحظرنثر ُ
ُحظراستخدام ُ
بالقربمناألطفال
الم َ
عال َجة.ينبغي َّ
وينبغيالحرصعلىمنعوصولاألطفالإلىالمنطقة ُ
التغبيرجيدافيجميع
اماكناختباءالحشراتمثلُّ :
الش ُقوق،الفتحاتَّ ،
الزوايا،تحتالخزائن،خلفالبرَّادات .لغرضفتحالقنينة،قوموابتدوير
التغبير يتم بواسطة َّ
الضغط على القنينة ّ
حتى دخول الجزء الدّ اخلي (األحمر) إلى الدَّاخِ لَّ .
السدَّادة َّ
ّ
والتغبير الموضعي في
الم َ
المنطقة ُ
عال َجة.
ست َ
الم َ
وسائلاالحتياطوالوقاية:إذادعتالحاجةإلىاستشارة ِط ِّبيَّةَ ،
احتفِ ظبعبوة ُ
بالالص َقةفيمُ َتناوَلاليد.
حضرأو
ِ
س َّ
يجباإلبعادعنمُ َتناوَلأيدياألطفال.ي َ
ُحظر َّ
طحات ُ
التغبيرعلىالبشر،الحيوانات،األغذية،ادواتالطعامأو ُ
الم َ
الم َعدَّة
الطعام ويُمنع ّ
التدخين ،تناول ّ
الطعام .ي َ
لتجهيز ّ
ست َ
الم َ
ُحظر َّ
الشرب أثناء استخدام ُ
حضر .يجب استخدام كفوف واقية.
ي َ
ست َ
بالم َ
ُحظراستنشاقالبودرة.يجبإبعادالحيواناتاألليفةقبلالقيامبعمليَّة َّ
التغبير.يجباالحتفاظ ُ
حضرفيعبوته
األصليَّةفقط،بحيثتكونمُ َ
غل َقةجيِّدًا.
مُ
َّ
مُ
إغسل
العينين:
المسة
حال
في
ابون.
والص
الماء
من
بكثير
ًا
ر
فو
ل
اغس
البشرة،
المسة
حال
في
اوليه.:
اسعافات
ِ
ِ
وُجدَت ،وإذا كان من ُ
تابع
بحذر بالماء لمدَّة بضع دقائقُ .قم بإزالة العدسات
ِ
الممكن إزالتها بسهولةِ .
الالص َقة ،في حال ِ
التوجُّ ه فورًا إلى َّ
َ
َ
الغسل .في حال البلع واالستنشاق ،ينبغي َّ
الطبيب وعرض الصقة ُ
ستحضر .في حال البلع :يجب
الم
غسل الفم .ي َ
سبُّب َّ
ُحظر َّ
ّ
ُ
الت َ
تسمم ،توجَّ ه فورًا إلى المركز
تشعر بوعكة أو إذا كانت هناك شكوك لوجود
بالت َق ُّي .إذا كنت
الطبيَّة  -رمبام  -أو إلى َّ
الص َّحة ،في القرية ّ
الطبيبِّ .
التسمُّ مَّ ،
القطري للمعلومات عن َّ
ُ
الت ِابع لوزارة ِّ
لتلقي استشارة طبيّة
واعرضالعبوة.
ِ
التسمُّ مَّ ،
القطريللمعلوماتعن َّ
رقمهاتفالمركز ُ
الصحَّ ة،فيالقرية ّ
التابِعلوزارة ِّ
الطبيَّة-رمبام7771900-04:-
مُ َ
عالجَ ةالعبواتالفار َِغة:يجبغسلالعبواتجَ يِّدًا.ينبغيثقبومعكالعبوةالتي ّ
تمغسلها،إدخالهافيكيسنايلون
ُ
وإلقاؤهافيحاويةالقمامة.
َّ
حضر في مكان مُ َ
ست َ
الم َ
خص ً
غلق ومُ َعد ِّ
التخزين :يجب تخزين ُ
يصا لمواد اإلبادة ،ويجب منع إمكانيَّة وصول األوالد إلى
حضر .ي َ
ست َ
ُ
الالص َقة األصليَّة .يجب َّ
ُحظر نقل مُ َ
الم َ
التخزين في مكان َّ
ُ
تهوئتهُ ،بعيدًا
تمت
حتوى العبوة إلى وعاء آخر بدون
ِ
عناألغذيةوعنالحيوانات.
ُ
المنتِجVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
َ
وزارة حماية البيئة حدّدت أن استخدام المُ
ستحضر بخالف
BORGORICCO (PD) - ITALY
ّ
وصاحِ ب َّ
الم َ
التعليمات الواردة على الالصقة قد يُسبّب الخطر على صحّ ة
ورد َ
ُ
الترخيص:
ست ِ
ً
َ
ستخدِموعلىجودةالبيئة،وي ّ
الجمهور،المُ
للقانون
ا
تجاوز
ل
ُشك
آر .بي .سي .م.ض – مستوطنة نس هاريم،
ص.ب  –128ميكود 9988500
ممنوع بيع هذا المستحضر لمن ال يملك رخصة مواد سامة أو ال
يملكرخصةإبادةساريةالمفعولمنوزارةحمايةالبيئة.
استخداموتطبيقالمستحضرمسموحفقطلمنيملكرخصة
مبيدساريةالمفعولووفقاللشروطالتيفيرخصته.

מספר מנה رقم الجرعة
תאריך ייצור تاريخ اإلنتاج

מכיל :סיפרמטרין ( ;Cypermethrin) 0.600% w/wדנטוניום בנזואט ( )Denatonium Benzoateחומר מר 0.001%
 .w/wחומרי אינרטיים (בלתי פעילים) השלמה עד .100%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

דורסיד הינה אבקה המכילה פירתרואיד (סיפרמטרין) הקוטלת נמלים ותיקנים .האבקה מכילה דנטוניום בנזואט
 חומר מר (מצמצם את הסיכון שבני אדם ובעלי חיים יאכלו אותה בשל טעמה המר).אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .מזיק בשאיפה ,במגע עם העור ובבליעה .מגרה את העיניים ואת העור .עלול לגרום
לרגישות יתר במגע עם העור .התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.
סיכונים לסביבה :רעיל ליצורים החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית .אין לרוקן
למערכות ניקוז .חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה .יש להימנע משחרור בלתי מבוקר לסביבה.
הוראות שימוש :דורסיד אבקה המיועדת לקטילת תיקנים ונמלים בלבד; בסדקים ,חריצים וארונות חשמל באיבוק
ויש לנהוג בה באמצעי זהירות המקובלים בתכשירי הדברה .בעת פיזור החומר יש להשתמש בכפפות מגן .לפני
השימוש יש לכסות או להרחיק אקווריומים וכלובי חיות מחמד .אין לפזר את האבקה בשטחים המיועדים לאכילה
או הכנת מזון ; אין להשתמש בתכשיר בקרבת מזון חשוף .אין לפזר את התכשיר בקרבת ילדים ויש למנוע מהם
גישה לאזור המטופל .אבקו היטב את כל מקומות המסתור של החרקים כגון :חריצים ,סדקים ,פינות ,מתחת
לארונות ,ומאחורי מקררים לפתיחת הבקבוק ,סובבו את הפקק עד שהחלק הפנימי (אדום) נכנס פנימה .האיבוק
מבוצע ע”י לחיצה על הבקבוק ואיבוק נקודתי באזור המטופל.
אמצעי בטיחות ומיגון :אם נדרש ייעוץ רפואי ,שמור את מכל המוצר או את התווית בהישג יד .הרחק מהישג ידם
של ילדים .אין לאבק על בני אדם ,בעלי חיים ,מזון ,כלי אוכל ,או משטחים להכנת מזון .אסור לאכול ,לשתות או
לעשן בזמן שימוש החומר .יש להשתמש בכפפות גומי (לפי תקן ,)EN-374/3משקפי מגן (לפי תקן )EN-166
ונשמית (לפי תקן  .)FFP-3אין לשאוף את אבקה .יש להרחיק חיות מחמד לפני האיבוק .יש לשמור את החומר
באריזתו המקורית בלבד כשהיא סגורה היטב.
עזרה ראשונה :לאחר מגע עם העור ,יש לשטוף מיד בהרבה מים וסבון .במקרה של מגע עם העיניים :שטוף
בזהירות במים במשך דקות אחדות .הסר עדשות מגע ,אם ישנם ואם ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף .במקרה
של בליעה או שאיפה ,יש לפנות מידי לרופא ולהציג תווית זו .במקרה של בליעה :לשטוף את הפה .אין לגרום
להקאה .אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה ,פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות
בקריה הרפואית רמב”ם ,או לרופא.
טלפון המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואי רמב”ם.04-7771900 :
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את האריזות היטב ,לנקב ולמעוך את האריזה השטופה ,להכניסה בשקית ניילון
ולהשליך אותה למכל האשפה.
אחסנה :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,למנוע גישה לילדים ,אין להעביר את
תכולת המכל לכלי אחר ללא התווית המקורית .יש לאחסן במקום מאוורר הרחק ממזון ומבעלי חיים.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן
את בריאות הציבור ,המשתמש ולפגוע באיכות הסביבה ,ומהווה עבירה על החוק
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת
המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל
רישיון הדברה בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו
תאריך אחרון לשיווק  36 :חודשים מתאריך הייצור
מס’ רישום של התכשיר במשרד להגנת הסביבה 572 :תוקף הרישום יפוג ב2023 -
والموعدالنهائيللتسويق 36:شهرًامنتاريخاإلنتاج.
التسجيل في وزارة حماية البيئة 572:سريان مفعول َّ
رقم َّ
التسجيل ينتهي في 2023
יצרןVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
BORGORICCO (PD) - ITALY

יבואן ובעל הרישוי :אר .פי .סי .בע”מ
מושב נס הרים ת.ד  – 128מיקוד 9988500

דורסיד
אבקה

دوراسيدبودرة
Duracid Polvere
למדבירים בלבד!
ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻹﺑﺎدة ﻓﻘﻂ

אבקה לקטילת נמלים ותיקנים
بودرةإلبادة َّ
َّ
والصراصير
النمل

Ant & Cockroaches Insecticide Powder

200 g

يحوي :سايبرمثرين ( ;w/w %0.600 )Cypermethrinديناتونيوم بينزويت ( )Denatonium Benzoateمادَّة مُ رَّة .w/w %0.001مواد
ش َ
طة)تكملة َّ
حتى%100
خاملة(غير َن ِ
ِ
الالص َقةبتمعُّ نقبلاالستخدام!
إقرأ
َ
العينين والبشرة . .يُمكن أن يُسبّب حساسيَّة
تحذيرات لإلنسان :سام في حال البلع .ضار في حال االستنشاق .ي َُهيِّج
َ
َ
زائدة فيحالمُ المسةالبشرةُ .
المستحضريمكنأنيسببالتنميل.
مخاطرعلىالبيئة:ساملألسماكولألحياءالمائيَّة.يُمكنأنيؤديإلىتأثيراتسلبيّةطويلةاألمدفيالبيئةالمائيَّة.ي َ
ِ
ُحظر
ست َ
الصحي .من َّ
الم َ
ّ
الضروري تفريغ ُ
الصرف ّ
التفريغ في شبكات ّ
حضر والعبوة بشكل آمن .يجب تجنب التصريف غير
المنضبطإلىالبيئة.دوراسيدعبارةعنبودرةتحتويعلىبيتروئيد(سايبرمثرين)إلبادة ّ
النمل ّ
والصراصير.البودرةتحتوي
علىديناتونيومبينزويت-مادَّةمُ رَّة(تحدُّ منخطورةأنيقومالبشروالحيواناتمنأكله،بسببطعمه ُ
المر).
والصراصير فقط ،في ّ
تعليمات لإلستخدام :دوراسيد عبارة عن بودرة ُأعِ دَّت إلبادة َّ
َّ
الشقوق والفجوات وخزائن
النمل
الكهرباء التي يوجد فيها غبار ويجب التعامل معها من خالل وسائل االحتياط المتبعة للمبيدات الحشرية .أثناء نثر
ست ْح َ
الم َ
ُ
ضر،يجباستخدامكفوفواقية.قبلاالستخدام،يجبتغطيةأوإبعادأحواضاألسماكأوأقفاصالحيوانات
ّ
األليفة.ي َ
سطحات ُ
ُحظرنثرالمادةعلى ُ
الم َعدَّةلألكلأو
الم
بالقربمنطعاممكشوف.ي َ
الطعام؛ي َ
لتحضير ّ
ست َ
ست َ
حضر ُ
الم َ
حضر ُ
الم َ
ُحظرنثر ُ
ُحظراستخدام ُ
بالقربمناألطفال
الم َ
عال َجة.ينبغي َّ
وينبغيالحرصعلىمنعوصولاألطفالإلىالمنطقة ُ
التغبيرجيدافيجميع
اماكناختباءالحشراتمثلُّ :
الش ُقوق،الفتحاتَّ ،
الزوايا،تحتالخزائن،خلفالبرَّادات .لغرضفتحالقنينة،قوموابتدوير
التغبير يتم بواسطة َّ
الضغط على القنينة ّ
حتى دخول الجزء الدّ اخلي (األحمر) إلى الدَّاخِ لَّ .
السدَّادة َّ
ّ
والتغبير الموضعي في
الم َ
المنطقة ُ
عال َجة.
ست َ
الم َ
وسائلاالحتياطوالوقاية:إذادعتالحاجةإلىاستشارة ِط ِّبيَّةَ ،
احتفِ ظبعبوة ُ
بالالص َقةفيمُ َتناوَلاليد.
حضرأو
ِ
س َّ
يجباإلبعادعنمُ َتناوَلأيدياألطفال.ي َ
ُحظر َّ
طحات ُ
التغبيرعلىالبشر،الحيوانات،األغذية،ادواتالطعامأو ُ
الم َ
الم َعدَّة
الطعام ويُمنع ّ
التدخين ،تناول ّ
الطعام .ي َ
لتجهيز ّ
ست َ
الم َ
ُحظر َّ
الشرب أثناء استخدام ُ
حضر .يجب استخدام كفوف واقية.
ي َ
ست َ
بالم َ
ُحظراستنشاقالبودرة.يجبإبعادالحيواناتاألليفةقبلالقيامبعمليَّة َّ
التغبير.يجباالحتفاظ ُ
حضرفيعبوته
األصليَّةفقط،بحيثتكونمُ َ
غل َقةجيِّدًا.
مُ
َّ
مُ
إغسل
العينين:
المسة
حال
في
ابون.
والص
الماء
من
بكثير
ًا
ر
فو
ل
اغس
البشرة،
المسة
حال
في
اوليه.:
اسعافات
ِ
ِ
وُجدَت ،وإذا كان من ُ
تابع
بحذر بالماء لمدَّة بضع دقائقُ .قم بإزالة العدسات
ِ
الممكن إزالتها بسهولةِ .
الالص َقة ،في حال ِ
التوجُّ ه فورًا إلى َّ
َ
َ
الغسل .في حال البلع واالستنشاق ،ينبغي َّ
الطبيب وعرض الصقة ُ
ستحضر .في حال البلع :يجب
الم
غسل الفم .ي َ
سبُّب َّ
ُحظر َّ
ّ
ُ
الت َ
تسمم ،توجَّ ه فورًا إلى المركز
تشعر بوعكة أو إذا كانت هناك شكوك لوجود
بالت َق ُّي .إذا كنت
الطبيَّة  -رمبام  -أو إلى َّ
الص َّحة ،في القرية ّ
الطبيبِّ .
التسمُّ مَّ ،
القطري للمعلومات عن َّ
ُ
الت ِابع لوزارة ِّ
لتلقي استشارة طبيّة
واعرضالعبوة.
ِ
التسمُّ مَّ ،
القطريللمعلوماتعن َّ
رقمهاتفالمركز ُ
الصحَّ ة،فيالقرية ّ
التابِعلوزارة ِّ
الطبيَّة-رمبام7771900-04:-
مُ َ
عالجَ ةالعبواتالفار َِغة:يجبغسلالعبواتجَ يِّدًا.ينبغيثقبومعكالعبوةالتي ّ
تمغسلها،إدخالهافيكيسنايلون
ُ
وإلقاؤهافيحاويةالقمامة.
َّ
حضر في مكان مُ َ
ست َ
الم َ
خص ً
غلق ومُ َعد ِّ
التخزين :يجب تخزين ُ
يصا لمواد اإلبادة ،ويجب منع إمكانيَّة وصول األوالد إلى
حضر .ي َ
ست َ
ُ
الالص َقة األصليَّة .يجب َّ
ُحظر نقل مُ َ
الم َ
التخزين في مكان َّ
ُ
تهوئتهُ ،بعيدًا
تمت
حتوى العبوة إلى وعاء آخر بدون
ِ
عناألغذيةوعنالحيوانات.
ُ
المنتِجVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
َ
وزارة حماية البيئة حدّدت أن استخدام المُ
ستحضر بخالف
BORGORICCO (PD) - ITALY
ّ
وصاحِ ب َّ
الم َ
التعليمات الواردة على الالصقة قد يُسبّب الخطر على صحّ ة
ورد َ
ُ
الترخيص:
ست ِ
ً
َ
ستخدِموعلىجودةالبيئة،وي ّ
الجمهور،المُ
للقانون
ا
تجاوز
ل
ُشك
آر .بي .سي .م.ض – مستوطنة نس هاريم،
ص.ب  –128ميكود 9988500
ممنوع بيع هذا المستحضر لمن ال يملك رخصة مواد سامة أو ال
يملكرخصةإبادةساريةالمفعولمنوزارةحمايةالبيئة.
استخداموتطبيقالمستحضرمسموحفقطلمنيملكرخصة
مبيدساريةالمفعولووفقاللشروطالتيفيرخصته.

מספר מנה رقم الجرعة
תאריך ייצור تاريخ اإلنتاج

מכיל :סיפרמטרין ( ;Cypermethrin) 0.600% w/wדנטוניום בנזואט ( )Denatonium Benzoateחומר מר 0.001%
 .w/wחומרי אינרטיים (בלתי פעילים) השלמה עד .100%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

דורסיד הינה אבקה המכילה פירתרואיד (סיפרמטרין) הקוטלת נמלים ותיקנים .האבקה מכילה דנטוניום בנזואט
 חומר מר (מצמצם את הסיכון שבני אדם ובעלי חיים יאכלו אותה בשל טעמה המר).אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .מזיק בשאיפה ,במגע עם העור ובבליעה .מגרה את העיניים ואת העור .עלול לגרום
לרגישות יתר במגע עם העור .התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.
סיכונים לסביבה :רעיל ליצורים החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית .אין לרוקן
למערכות ניקוז .חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה .יש להימנע משחרור בלתי מבוקר לסביבה.
הוראות שימוש :דורסיד אבקה המיועדת לקטילת תיקנים ונמלים בלבד; בסדקים ,חריצים וארונות חשמל באיבוק
ויש לנהוג בה באמצעי זהירות המקובלים בתכשירי הדברה .בעת פיזור החומר יש להשתמש בכפפות מגן .לפני
השימוש יש לכסות או להרחיק אקווריומים וכלובי חיות מחמד .אין לפזר את האבקה בשטחים המיועדים לאכילה
או הכנת מזון ; אין להשתמש בתכשיר בקרבת מזון חשוף .אין לפזר את התכשיר בקרבת ילדים ויש למנוע מהם
גישה לאזור המטופל .אבקו היטב את כל מקומות המסתור של החרקים כגון :חריצים ,סדקים ,פינות ,מתחת
לארונות ,ומאחורי מקררים לפתיחת הבקבוק ,סובבו את הפקק עד שהחלק הפנימי (אדום) נכנס פנימה .האיבוק
מבוצע ע”י לחיצה על הבקבוק ואיבוק נקודתי באזור המטופל.
אמצעי בטיחות ומיגון :אם נדרש ייעוץ רפואי ,שמור את מכל המוצר או את התווית בהישג יד .הרחק מהישג ידם
של ילדים .אין לאבק על בני אדם ,בעלי חיים ,מזון ,כלי אוכל ,או משטחים להכנת מזון .אסור לאכול ,לשתות או
לעשן בזמן שימוש החומר .יש להשתמש בכפפות גומי (לפי תקן ,)EN-374/3משקפי מגן (לפי תקן )EN-166
ונשמית (לפי תקן  .)FFP-3אין לשאוף את אבקה .יש להרחיק חיות מחמד לפני האיבוק .יש לשמור את החומר
באריזתו המקורית בלבד כשהיא סגורה היטב.
עזרה ראשונה :לאחר מגע עם העור ,יש לשטוף מיד בהרבה מים וסבון .במקרה של מגע עם העיניים :שטוף
בזהירות במים במשך דקות אחדות .הסר עדשות מגע ,אם ישנם ואם ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף .במקרה
של בליעה או שאיפה ,יש לפנות מידי לרופא ולהציג תווית זו .במקרה של בליעה :לשטוף את הפה .אין לגרום
להקאה .אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה ,פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות
בקריה הרפואית רמב”ם ,או לרופא.
טלפון המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואי רמב”ם.04-7771900 :
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את האריזות היטב ,לנקב ולמעוך את האריזה השטופה ,להכניסה בשקית ניילון
ולהשליך אותה למכל האשפה.
אחסנה :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,למנוע גישה לילדים ,אין להעביר את
תכולת המכל לכלי אחר ללא התווית המקורית .יש לאחסן במקום מאוורר הרחק ממזון ומבעלי חיים.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן
את בריאות הציבור ,המשתמש ולפגוע באיכות הסביבה ,ומהווה עבירה על החוק
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת
המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל
רישיון הדברה בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו
תאריך אחרון לשיווק  36 :חודשים מתאריך הייצור
מס’ רישום של התכשיר במשרד להגנת הסביבה 572 :תוקף הרישום יפוג ב2023 -
والموعدالنهائيللتسويق 36:شهرًامنتاريخاإلنتاج.
التسجيل في وزارة حماية البيئة 572:سريان مفعول َّ
رقم َّ
التسجيل ينتهي في 2023
יצרןVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
BORGORICCO (PD) - ITALY

יבואן ובעל הרישוי :אר .פי .סי .בע”מ
מושב נס הרים ת.ד  – 128מיקוד 9988500

דורסיד
אבקה

دوراسيدبودرة
Duracid Polvere
למדבירים בלבד!
ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻹﺑﺎدة ﻓﻘﻂ

אבקה לקטילת נמלים ותיקנים
بودرةإلبادة َّ
َّ
والصراصير
النمل

Ant & Cockroaches Insecticide Powder

1 kg

يحوي :سايبرمثرين ( ;w/w %0.600 )Cypermethrinديناتونيوم بينزويت ( )Denatonium Benzoateمادَّة مُ رَّة .w/w %0.001مواد
ش َ
طة)تكملة َّ
حتى%100
خاملة(غير َن ِ
ِ
الالص َقةبتمعُّ نقبلاالستخدام!
إقرأ
َ
العينين والبشرة . .يُمكن أن يُسبّب حساسيَّة
تحذيرات لإلنسان :سام في حال البلع .ضار في حال االستنشاق .ي َُهيِّج
َ
َ
زائدة فيحالمُ المسةالبشرةُ .
المستحضريمكنأنيسببالتنميل.
مخاطرعلىالبيئة:ساملألسماكولألحياءالمائيَّة.يُمكنأنيؤديإلىتأثيراتسلبيّةطويلةاألمدفيالبيئةالمائيَّة.ي َ
ِ
ُحظر
ست َ
الصحي .من َّ
الم َ
ّ
الضروري تفريغ ُ
الصرف ّ
التفريغ في شبكات ّ
حضر والعبوة بشكل آمن .يجب تجنب التصريف غير
المنضبطإلىالبيئة.دوراسيدعبارةعنبودرةتحتويعلىبيتروئيد(سايبرمثرين)إلبادة ّ
النمل ّ
والصراصير.البودرةتحتوي
علىديناتونيومبينزويت-مادَّةمُ رَّة(تحدُّ منخطورةأنيقومالبشروالحيواناتمنأكله،بسببطعمه ُ
المر).
والصراصير فقط ،في ّ
تعليمات لإلستخدام :دوراسيد عبارة عن بودرة ُأعِ دَّت إلبادة َّ
َّ
الشقوق والفجوات وخزائن
النمل
الكهرباء التي يوجد فيها غبار ويجب التعامل معها من خالل وسائل االحتياط المتبعة للمبيدات الحشرية .أثناء نثر
ست ْح َ
الم َ
ُ
ضر،يجباستخدامكفوفواقية.قبلاالستخدام،يجبتغطيةأوإبعادأحواضاألسماكأوأقفاصالحيوانات
ّ
األليفة.ي َ
سطحات ُ
ُحظرنثرالمادةعلى ُ
الم َعدَّةلألكلأو
الم
بالقربمنطعاممكشوف.ي َ
الطعام؛ي َ
لتحضير ّ
ست َ
ست َ
حضر ُ
الم َ
حضر ُ
الم َ
ُحظرنثر ُ
ُحظراستخدام ُ
بالقربمناألطفال
الم َ
عال َجة.ينبغي َّ
وينبغيالحرصعلىمنعوصولاألطفالإلىالمنطقة ُ
التغبيرجيدافيجميع
اماكناختباءالحشراتمثلُّ :
الش ُقوق،الفتحاتَّ ،
الزوايا،تحتالخزائن،خلفالبرَّادات .لغرضفتحالقنينة،قوموابتدوير
التغبير يتم بواسطة َّ
الضغط على القنينة ّ
حتى دخول الجزء الدّ اخلي (األحمر) إلى الدَّاخِ لَّ .
السدَّادة َّ
ّ
والتغبير الموضعي في
الم َ
المنطقة ُ
عال َجة.
ست َ
الم َ
وسائلاالحتياطوالوقاية:إذادعتالحاجةإلىاستشارة ِط ِّبيَّةَ ،
احتفِ ظبعبوة ُ
بالالص َقةفيمُ َتناوَلاليد.
حضرأو
ِ
س َّ
يجباإلبعادعنمُ َتناوَلأيدياألطفال.ي َ
ُحظر َّ
طحات ُ
التغبيرعلىالبشر،الحيوانات،األغذية،ادواتالطعامأو ُ
الم َ
الم َعدَّة
الطعام ويُمنع ّ
التدخين ،تناول ّ
الطعام .ي َ
لتجهيز ّ
ست َ
الم َ
ُحظر َّ
الشرب أثناء استخدام ُ
حضر .يجب استخدام كفوف واقية.
ي َ
ست َ
بالم َ
ُحظراستنشاقالبودرة.يجبإبعادالحيواناتاألليفةقبلالقيامبعمليَّة َّ
التغبير.يجباالحتفاظ ُ
حضرفيعبوته
األصليَّةفقط،بحيثتكونمُ َ
غل َقةجيِّدًا.
مُ
َّ
مُ
إغسل
العينين:
المسة
حال
في
ابون.
والص
الماء
من
بكثير
ًا
ر
فو
ل
اغس
البشرة،
المسة
حال
في
اوليه.:
اسعافات
ِ
ِ
وُجدَت ،وإذا كان من ُ
تابع
بحذر بالماء لمدَّة بضع دقائقُ .قم بإزالة العدسات
ِ
الممكن إزالتها بسهولةِ .
الالص َقة ،في حال ِ
التوجُّ ه فورًا إلى َّ
َ
َ
الغسل .في حال البلع واالستنشاق ،ينبغي َّ
الطبيب وعرض الصقة ُ
ستحضر .في حال البلع :يجب
الم
غسل الفم .ي َ
سبُّب َّ
ُحظر َّ
ّ
ُ
الت َ
تسمم ،توجَّ ه فورًا إلى المركز
تشعر بوعكة أو إذا كانت هناك شكوك لوجود
بالت َق ُّي .إذا كنت
الطبيَّة  -رمبام  -أو إلى َّ
الص َّحة ،في القرية ّ
الطبيبِّ .
التسمُّ مَّ ،
القطري للمعلومات عن َّ
ُ
الت ِابع لوزارة ِّ
لتلقي استشارة طبيّة
واعرضالعبوة.
ِ
التسمُّ مَّ ،
القطريللمعلوماتعن َّ
رقمهاتفالمركز ُ
الصحَّ ة،فيالقرية ّ
التابِعلوزارة ِّ
الطبيَّة-رمبام7771900-04:-
مُ َ
عالجَ ةالعبواتالفار َِغة:يجبغسلالعبواتجَ يِّدًا.ينبغيثقبومعكالعبوةالتي ّ
تمغسلها،إدخالهافيكيسنايلون
ُ
وإلقاؤهافيحاويةالقمامة.
َّ
حضر في مكان مُ َ
ست َ
الم َ
خص ً
غلق ومُ َعد ِّ
التخزين :يجب تخزين ُ
يصا لمواد اإلبادة ،ويجب منع إمكانيَّة وصول األوالد إلى
حضر .ي َ
ست َ
ُ
الالص َقة األصليَّة .يجب َّ
ُحظر نقل مُ َ
الم َ
التخزين في مكان َّ
ُ
تهوئتهُ ،بعيدًا
تمت
حتوى العبوة إلى وعاء آخر بدون
ِ
عناألغذيةوعنالحيوانات.
ُ
المنتِجVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
َ
وزارة حماية البيئة حدّدت أن استخدام المُ
ستحضر بخالف
BORGORICCO (PD) - ITALY
ّ
وصاحِ ب َّ
الم َ
التعليمات الواردة على الالصقة قد يُسبّب الخطر على صحّ ة
ورد َ
ُ
الترخيص:
ست ِ
ً
َ
ستخدِموعلىجودةالبيئة،وي ّ
الجمهور،المُ
للقانون
ا
تجاوز
ل
ُشك
آر .بي .سي .م.ض – مستوطنة نس هاريم،
ص.ب  –128ميكود 9988500
ممنوع بيع هذا المستحضر لمن ال يملك رخصة مواد سامة أو ال
يملكرخصةإبادةساريةالمفعولمنوزارةحمايةالبيئة.
استخداموتطبيقالمستحضرمسموحفقطلمنيملكرخصة
مبيدساريةالمفعولووفقاللشروطالتيفيرخصته.

מספר מנה رقم الجرعة
תאריך ייצור تاريخ اإلنتاج

מכיל :סיפרמטרין ( ;Cypermethrin) 0.600% w/wדנטוניום בנזואט ( )Denatonium Benzoateחומר מר 0.001%
 .w/wחומרי אינרטיים (בלתי פעילים) השלמה עד .100%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

דורסיד הינה אבקה המכילה פירתרואיד (סיפרמטרין) הקוטלת נמלים ותיקנים .האבקה מכילה דנטוניום בנזואט
 חומר מר (מצמצם את הסיכון שבני אדם ובעלי חיים יאכלו אותה בשל טעמה המר).אזהרות לאדם :רעיל בבליעה .מזיק בשאיפה ,במגע עם העור ובבליעה .מגרה את העיניים ואת העור .עלול לגרום
לרגישות יתר במגע עם העור .התכשיר עלול לגרום לתחושת נימול.
סיכונים לסביבה :רעיל ליצורים החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית .אין לרוקן
למערכות ניקוז .חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה .יש להימנע משחרור בלתי מבוקר לסביבה.
הוראות שימוש :דורסיד אבקה המיועדת לקטילת תיקנים ונמלים בלבד; בסדקים ,חריצים וארונות חשמל באיבוק
ויש לנהוג בה באמצעי זהירות המקובלים בתכשירי הדברה .בעת פיזור החומר יש להשתמש בכפפות מגן .לפני
השימוש יש לכסות או להרחיק אקווריומים וכלובי חיות מחמד .אין לפזר את האבקה בשטחים המיועדים לאכילה
או הכנת מזון ; אין להשתמש בתכשיר בקרבת מזון חשוף .אין לפזר את התכשיר בקרבת ילדים ויש למנוע מהם
גישה לאזור המטופל .אבקו היטב את כל מקומות המסתור של החרקים כגון :חריצים ,סדקים ,פינות ,מתחת
לארונות ,ומאחורי מקררים לפתיחת הבקבוק ,סובבו את הפקק עד שהחלק הפנימי (אדום) נכנס פנימה .האיבוק
מבוצע ע”י לחיצה על הבקבוק ואיבוק נקודתי באזור המטופל.
אמצעי בטיחות ומיגון :אם נדרש ייעוץ רפואי ,שמור את מכל המוצר או את התווית בהישג יד .הרחק מהישג ידם
של ילדים .אין לאבק על בני אדם ,בעלי חיים ,מזון ,כלי אוכל ,או משטחים להכנת מזון .אסור לאכול ,לשתות או
לעשן בזמן שימוש החומר .יש להשתמש בכפפות גומי (לפי תקן ,)EN-374/3משקפי מגן (לפי תקן )EN-166
ונשמית (לפי תקן  .)FFP-3אין לשאוף את אבקה .יש להרחיק חיות מחמד לפני האיבוק .יש לשמור את החומר
באריזתו המקורית בלבד כשהיא סגורה היטב.
עזרה ראשונה :לאחר מגע עם העור ,יש לשטוף מיד בהרבה מים וסבון .במקרה של מגע עם העיניים :שטוף
בזהירות במים במשך דקות אחדות .הסר עדשות מגע ,אם ישנם ואם ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף .במקרה
של בליעה או שאיפה ,יש לפנות מידי לרופא ולהציג תווית זו .במקרה של בליעה :לשטוף את הפה .אין לגרום
להקאה .אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה ,פנה מיד למרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות
בקריה הרפואית רמב”ם ,או לרופא.
טלפון המרכז הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואי רמב”ם.04-7771900 :
טיפול באריזות ריקות :יש לשטוף את האריזות היטב ,לנקב ולמעוך את האריזה השטופה ,להכניסה בשקית ניילון
ולהשליך אותה למכל האשפה.
אחסנה :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה ,למנוע גישה לילדים ,אין להעביר את
תכולת המכל לכלי אחר ללא התווית המקורית .יש לאחסן במקום מאוורר הרחק ממזון ומבעלי חיים.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן
את בריאות הציבור ,המשתמש ולפגוע באיכות הסביבה ,ומהווה עבירה על החוק
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת
המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למדביר בעל
רישיון הדברה בתוקף ובהתאם לתנאים ברישיונו
תאריך אחרון לשיווק  36 :חודשים מתאריך הייצור
מס’ רישום של התכשיר במשרד להגנת הסביבה 572 :תוקף הרישום יפוג ב2023 -
والموعدالنهائيللتسويق 36:شهرًامنتاريخاإلنتاج.
التسجيل في وزارة حماية البيئة 572:سريان مفعول َّ
رقم َّ
التسجيل ينتهي في 2023
יצרןVEBI ISTITUTO BIOCHIMICO :
BORGORICCO (PD) - ITALY

יבואן ובעל הרישוי :אר .פי .סי .בע”מ
מושב נס הרים ת.ד  – 128מיקוד 9988500

דורסיד
אבקה

دوراسيدبودرة
Duracid Polvere
למדבירים בלבד!
ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻹﺑﺎدة ﻓﻘﻂ

אבקה לקטילת נמלים ותיקנים
بودرةإلبادة َّ
َّ
والصراصير
النمل

Ant & Cockroaches Insecticide Powder

5 kg

