ماستر فالي  -قاتل لل ّذباب الكبير

אזהרות לאדם :מגרה את העיניים .עלול לגרום לרגישות יתר בשאיפה ובמגע עם העור .מזיק למערכת הנשימה.
סיכונים לסביבה :רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים .עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית .אין
לרוקן למערכות ניקוז .התכשיר רעיל לדבורים .אין לרסס באזורים בהם יש נוכחות דבורים וסמוך לכוורות .אין
לרסס על פרחים פורחים ,משירי אבקה וצמחי צוף .הדבורים מאביקות ומייצרות צוף ועלולות להיחשף
במגע ישיר עם התרסיס או עם שאריות הנשארות על משטחים בהם יושם התכשיר .בעת שימוש
בתכשיר זה ,יש לנקוט בצעדים כדי לצמצם את החשיפה לדבורים.

حتذيرات لإلنسان :يُ َسبب ته ُّيج العينني ،مُيكن أن يُؤدِّي إلى حساس َّية زائدة في حال االستنشاق و ُمالمسة البشرة .تشكل ضررًا على اجلهاز
التنفسي.
مخاطر على البيئة :سام ِج ًّدا لألسماك ولألحياء املائ َّية .مُيكن أن يُ َس ِّبب ضررًا طويل األمد في البيئة املائ َّية .يُ َ
الصرف
حظر التَّفريغ في شبكات َّ
ِ
املناحل .يُ َ
ستحضر سام للنَّحل .يُ َ
الص ِّحي .امل ُ
حظر الرَّش على األزهار املتفتّحة،
َ
ِّ
حظر الرَّش في أماكن وجود النَّحل أو بالقُرب من ِ
باشر مع الرَّذاذ أو مع خُاملَلَّفات التي
حبوب اللقاح والنباتات ال ّرحيق َّية .النحل يتلقّ ح ويُنتج الرَّحيق مُويكن أن يتعرَّض إلتّصال ُم ِ
سطحات التي مت ُّ
تبقى على امل ُ َّ
َحضر ،يجب اتّخاذ التَّدابير من أجل احلد من التَّع ُّرض
َحضر .أثناء استخدام هذا املُست َ
رشها باملُست َ
للنَّحل.
وس َّكر.
ُمست َ
َحضر بصيغة جديدة إلبادة الذُّباب الكبير على أساس املاء يحوي مادَّة قاتلة ُ

תכשיר בתוארית חדשה להדברת זבובים בוגרים על בסיס מים מכיל חומר קוטל וסוכר.
התכשיר מכיל סוכר ולכן המשטח המרוסס עלול להיות דביק.
הוראות שימוש :התכשיר מכיל סוכר ולפיכך יש לנער היטב את הבקבוק בטרם השימוש (כ  25-30שניות) .הכן
תמיסה בריכוז  125( 0.3%סמ”ק תכשיר ל 5 -ליטר מים  25 /סמ”ק ל 1 -ליטר מים) 1 .ליטר תרסיס יספיק ל כ25 -
מ”ר של שטח מטופל .מומלץ להשתמש במרסס גב או יד .נער את המרסס קלות על מנת לקבל תרסיס אחיד ורסס
בכתמים ,גודל הכתמים  30/40ס”מ לאורך ,על מנת לקבל אפקט של כתם ניתן להשתמש בדיזה רחבה (פרח)
רסס (כ 30/50% -מהשטח המטופל) בהתאם לרמת הנגיעות .רסס אזורים בהם זבובים נוהגים להתאסף ולנוח:
צמחייה ,פחי אשפה ,ריכוזי פסולת ,אמצעי תאורה ,קירות אנכיים ,עמודים ,תקרות ,סורגים ,אדני חלון ,צינורות,
גדרות ,מקומות חשופים לשמש ,מקומות חמימים וכו’ .ניתן לזהות את מקומות המנוחה של הזבובים לפי סימני
ההפרשה שלהם .יישום יתבצע רק במקומות בהם אין גישה לילדים ובעלי חיים ואשר מוגנים ממים וגשם.
כניסה מחדש :כניסה לאזור המרוסס תהיה רק לאחר ייבוש התכשיר ואוורור המקום ולא פחות משעה אחת
לאחר הריסוס.
אמצעי בטיחות ומיגון :הרחק מהישג ידם של ילדים .בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בציוד מגן אישי
הכולל בגדי עבודה ארוכים ,נעליים גבוהות סגורות ,כפפות (תקן  )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 .לאחר השימוש בתכשיר ,רחץ ידיים במים וסבון .אין לרסס ישירות על בעלי חיים ,מזון
ומשטחים להכנת מזון .הרחק את התכשיר ממקורות מים ,מזון ומזון לבעלי חיים.
עזרה ראשונה :במקרה של שאיפה -פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי .במקרה בליעה-
אם הנפגע בהכרה ,שטוף את הפה במים והפנה מיד לקבלת טפול רפואי .אין לגרום להקאה או להשקות נפגע
חסר הכרה .במקרה של מגע בעור – שטוף במים זורמים וסבון למשך  15ד’ לפחות .הסר בגדים מזוהמים ונעליים
ופנה מיד לקבלת טפול רפואי .במקרה של מגע בעיניים-שטוף עיניים פקוחות בזרם חלש של מים נקיים למשך
 15דק’  ,פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של חשד להרעלה יש לפנות מיידית עם תווית התכשיר ,לרופא או למרכז הארצי למידע בהרעלות,
בטלפון.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 או לאתר פסולת.

يتم ُّ
امل ُ
لزجا.
َ
رش ُه مُيكن أن يكون ً
ستحضر يحتوي على ُس َّكر ،لذلك فإ َّن امل ُ َس َّطح الذي ّ

Master Fly
מאסטר פליי
קוטל זבובים בוגרים

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

רים בלבד!
למדבי
دة فقط

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול
לסכן את בריאות הציבור ,המשתמש ואת איכות הסביבה ומהוה עבירה על החוק.

لعاملي اإلبا

בעל תעודת הרישום והיצרן :סאסאטק אגש”ח בע”מ ק .סאסא ד.נ .מרום הגליל 13870
משווק בלעדי :אר .פי .סי .בע”מ ת.ד 128 .מושב נס הרים ( )99885טל1700-500-405 :

رَ
ستحض بخالف ال تّعليامت الواردة عىل
وزارة ا ُمل حافظة عىل البيئة ح دّدت أن استخدام هذا ا ُمل
الالصقة قد يُس ّب ب الخطر عىل صحّ ة الجمهور ،ا ُمل س َت خ ِدم وعىل جودة البيئة ،ويُش ّك ل تجاو ًزا للقانون

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

קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר

מס’ רישום של המשרד להגנת הסביבה | 604 :תוקף הרישום יפוג ב5/2020 :

بتمعن قبل االستخدام!
إقرأ الالصقة
ّ

מספר אצווה ותאריך תפוגה :מודפס ע”ג האריזה

מכיל 1 :ליטר  1لتر

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة 604 :تاريخ انتهاء التّرخيص2020/5 :

يُ َ
َحضر ملن ال يوجد بحوزته تصريح سموم أو تصريح ُمبيدات ساري
حظر بيع هذا املُست َ
املفعول من ِق َبل وزارة جودة البيئة .يُس َمح باستخدام امل ُ
ستحضر ملن يوجد بحوزته ترخيص
َ
إلبادة احلشرات ساري املفعول فقط ،ومبوجب الشروط املذكورة في رخصته.

4702798

وصاحب شهادة التّسجيل :ساساتيك أغشح م.ض كيبوتس سعسع -بريد متج ِّول َمروم هجليل .1387000
املُن ِتج ِ
تسويق حصري :أر .بي .سي .م .ض -ص .ب  128موشاف نيس هارمي ( )99885هاتف رقم405-500-1700: :

מכיל :דינוטפורן -

َحضر يحتوي على ُس َّكر ،لذلك ،يجب حتريك القنِّينَة َج ِّي ًدا قبل االستخدام (حوالي  30 -25ثانية) .ينبغي جتهيز محلول
تعليمات لالستخدام :املُست َ
ستحضر لـِ 5 -لترات ماء 25 /سم مكعب لـِ 1 -لتر ماء) 1 .لتر رذاذ يكفي حلوالي  25مترًا ُمرَبَّعًا من املساحة
بتركيز  125( %0.3سم مكعب ُم
َ
وصى باستخدام البخاخ اليدوي أو بخَّ اخ الظهرُ .قم يتحريك البخَّ اخ بشكل خفيف من أجل احلصول على رش موحد و ُقم بالرَّش على
امل ُ َعالجَ َة .يُ َ
شكل بُقَع؛ ُكل بُقعة مبساحة  30 /40على االمتداد .للحصول على أثر بقعة ميكن استخدام فوهة واسعة (زهرة) ُقم برش (حوالي  %30 /50من
يتجمع فيها الذباب عادةً . :النباتات ،صناديق القمامة ،وأماكن تركيز النفايات ،وسائل
املساحة املُعالجَ َة) بحسب درجة اإلصابة .األماكن التي ّ
األعمدة ،األسقف ،القُضبان املُتشابكة ،عتبات النوافذ ،املواسير ،األسيجة ،األماكن املكشوفة ألشعّ ة ّ
الشمس ،األماكن
اإلضاءة ،اجلدران الرأسيةِ ،
ال َّدافئة وما شابه ذلك .ميكن حتديد األماكن التي يستريح فيها الذباب وفقًا لعالمات إفرازاته .يتم تطبيق املُعاجلة في األماكن التي ال مُيكن أن يصل
إليها األطفال واحليوانات ،واحملم َّية من املياه واألمطار.
موعد ال ّدخول ثان َيةً :مُيكن ال ّدخول إلى املنطقة التي متّ ُّ
َحضر ،وبعد أن تتم تهوئة املكان ،بعد ساعة على األقل من
رشها بعد أن يجف املُست َ
وقت الرَّش.
وسائل االحتياط والوقاية :يجب اإلبعاد عن ُمتَناوَل أيدي األطفال .أثناء استخدام امل ُ
ستحضر ينبغي استعمال معدات الوقاية الشخصية التي
َ
تشمل مالبس عمل طويلة ،األحذية العالية املغلقة ،كفوف (واقية مبعيار ّ ،)3/EN374
نظارات واقية (معيار  )166-ENوقناع نصف وجه )140-EN
الطعامّ ،
مع فلتر ُمدمج من النوع  .P3/2-ABEKجتنّب ُمالمسة البشرة والعينني .يُ َ
حظر تناول َّ
َحضر .ينبغي
الشرب والتَّدخني أثناء استخدام املُست َ
سطحات املُع َّدة لتجهيز ّ
والصابون .يُ َ
حظر الرَّش ُمباشرة على احليوانات ،املواد الغذائ َّية وامل ُ َّ
َحضر عن
الطعام .يجب إبعاد املُست َ
غسل اليدين باملاء َّ
مصادر املياه ،املواد الغذائ َّية وعن أغذية احليوانات.
وتوجه لتلقّ ي عالج ط ّبي .في حال البلع -إذا كان املُصاب ال يزال واع ًيا،
إسعاف أ ّولي :في حال االستنشاق يجب إخالء املُصاب إلى مكان ذي تهوئة ّ
َّوجه فورًا لتلقي عالج طبي .يُ َ
حظر التَّس ُّبب بالقيء أو إتاحة الشرب لل ُمصاب وهو في حالة فقدان الوعي .في حال ُمالمسة
ينبغي غسل الفم والت ُّ
وتوجه فورًا لتلقِّي العالج ِّ
الط ِّبي .في حال ُمالمسة
إغسل مبياه جارية مل ّدة  15دقيقة على األقل .أَزِل املالبس املل ّوثة و ُقم بخلع احلذاء ّ
البشرةِ ،،
توجه فورًا لتلقِّي العالج ِّ
الط ّبي.
العينني -ينبغي غسل العينني وهما مفتوحتان بت َّيار خفيف من املياه النَّظيفة ،مل ُ َّدة  15دقيقةّ ،
َّ
ُ
َحضر .إذا كانت هناك شكوك لوجود تس ُّمم ،يجب
ت
س
مل
ا
الصقة
وعرض
بيب
الط
إلى
ا
ر
فو
ه
َّوج
ت
ال
يجب
م،
م
تس
لوجود
شكوك
هناك
إذا كانت
َ
ُّ
ُّ ً
َّوجه إلى املركز القُطري للمعلومات عن التَّس ُّمم ،هاتف رقم.7771900-04 :
الت ُّ
ُ
َ
ُ
َحضر في رُزمته األصل َّية فقط.
التَّخزين :يجب تخزين املست َْح َضر في مكان ُمغلقُ ،مخَ َّصص ملواد االبادة ومنع وصول األوالد .يجب ِحفظ املست َ
ُمعالجَ ة امل ُ
املستحضر املُنته َية صالح ّي ُتهُ ،يتم إخال ُؤ ُه إلى موقع
السا َّمة.
َ
ستحضر املسكوب :يجب جمع املُست َ
َ
َحضر وإخالؤُه إلى موقع النِّفايات َّ
السامة.
النّفايات َّ

מזיק לסביבה

רעל

Dangerous to the
Environment

Poison

ضار بالبيئة

سام

