אזהרות לאדם :מזיק בשאיפה ,במגע עם העור ובבליעה .מגרה את העיניים .עלול לגרום
לרגישות יתר במגע עם העור.
אמצעי בטיחות ומיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .מנע מגע בעור ובעיניים .אין לרסס
ישירות על בעלי חיים או על המזון והשתייה שלהם .בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש
בציוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כפפות (תקן )EN374/3
משקפי מגן ( )EN-166ומסכת חצי פנים ( )EN-140עם מסנן משולב מסוג  .ABEK-2/P3בעת
התאונה או אם אתה חש ברע ,פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את מדבקת התכשיר או את האריזה.
לאחר השימוש בתכשיר ,רחץ ידיים במים וסבון.
סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל ליצורים החיים במים .עלול לגרום להשפעות שליליות
ארוכות טווח לסביבה מימית .התכשיר רעיל לדבורים .אין לרוקן התכשיר או תשטיפיו
במערכות ניקוז ומקורות מים.
הוראות שימוש:
יש לנער היטב את הבקבוק בטרם השימוש (כ  25-30שניות) .הכן תמיסה בריכוז 125( 0.3%
סמ”ק תכשיר ל  5ליטר מים  25 /סמ”ק ל  1ליטר מים) 1 .ליטר תרסיס יספיק ל כ 25 -מ”ר
של שטח מטופל .מומלץ להשתמש במרסס גב או מרסס ידני .נער את המרסס קלות על מנת
לקבל תרסיס אחיד .רסס באזורים בהם זבובים נוהגים להתאסף ולנוח :קירות המבנים ,מתקנים
שעליהם חונים הזבובים ,מסגרות הכלובים ,צינורות ,פחי אשפה ,ריכוזי פסולת ,אמצעי תאורה,
עמודים ,תקרות ,גדרות ,מקומות חשופים לשמש ,מקומות חמימים וכו’’ .אין לרסס בנוכחות
בע”ח .ניתן לזהות את מקומות המנוחה של הזבובים לפי סימני ההפרשה שלהם .יש לחזור
על הטיפול מדי  2-3שבועות בהתאם לנגיעות .להגברת משיכת הזבובים ,מומלץ להוסיף 10%
סוכר מנפח התרסיס.

מאסטר פליי
וטרינרי

להדברת זבובים בוגרים
במבני משק וכלובי בעלי
חיים ללא נוכחות בע”ח

Master

Fly

מכיל 250 :סמ”ק

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

לא למאכל

זמן אכלוס מחדש ( :)Re-entryניתן להכניס בע”ח לשטח המרוסס לאחר התייבשות התכשיר.
מיוצר ע”י :סאסאטק אגש”ח בע”מ
ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל  – 13870טל04-6987720 :
בעל תעודת הרישום ומשווק בלעדי :אר .פי .סי .בע”מ
ת.ד 128 .מושב נס הרים ( )99885טל1700-500-405 :

טיפול בתכשיר שנשפך :יש לאסוף התכשיר שנשפך באמצעות חומר או נייר סופג (אפשר
להשתמש באדמה בהיעדר חומרים סופגים מתאימים אחרים) .להעביר את החומר או
נייר ספוג למכל מתאים ולפנות לאתר לטיפול בפסולת .יש למנוע זרימת התכשיר שנשפך
למקורות מים.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל ,נעול ,מיועד לאחסון תכשירים
כימיים ,הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
תכשיר שתוקפו פג יפונה לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות ריקות :שטוף היטב את האריזה הריקה לפחות  3פעמים או במתקן שטיפה
בלחץ מים .שפוך את התשטיף אל מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך למכל
האשפה או לאתר פסולת.
עזרה ראשונה ומידע לרופא :במקרה של מגע עם העיניים :שטוף בזהירות במים במשך דקות
אחדות .הסר עדשות מגע  ,אם ישנן ,ואם ניתן להסירן בנקל .המשך לשטוף ופנה לקבלת טיפול
רפואי .במקרה של מגע בעור :שטוף במים זורמים וסבון .הסר בגדים מזוהמים .אם העור מגורה:
קבל ייעוץ/סיוע רפואי .במקרה של שאיפה :פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו בתנוחה
נוחה לנשימה .אם הנפגע אינו נושם תן הנשמה מלאכותית .פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של בליעה :השקה בכוס מים .אין לגרום להקאה; אין להשקות נפגע חסר הכרה .פנה
מיד לייעוץ רפואי והצג אריזת התכשיר או את התווית .למידע נוסף :המרכז הארצי למידע
בהרעלות בבית חולים רמב”ם ,טל’ .04-7771900 .במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג
תווית זו לרופא.

תאריך אחרון לשימוש 36 :חודשים מתאריך הייצור המוטבע ע”ג האריזה
מספר אצווה ותאריך הייצור :מודפס ע”ג האריזה

לשימוש וטרינרי בלבד  -לא לשימוש ביתי
קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס’1428 :
מכיל :דינוטפורן -

 )w/w( DINOTEFURAN – 12%ממס עיקרי :מים WATER -

