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סניור
תחליב שמן במים
להדברת קרציות ,פרעושים
וזבובים במבני משק ריקים
מבעלי חיים ובשטח
הצמוד אליהם
מכיל 97 :גרם בליטר
למבדה סיהלוטרין

לשימוש וטרינרי בלבד -
לא לשימוש ביתי
ברישיון השרותים הווטרינרים
במשרד החקלאות מס'1184 :
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DANGEROUS

קרא בעיון את כל ההוראות
לפני השימוש בתכשיר

מזיק לסביבה
DANGEROUS TO THE
ENVIRONMENT
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מיוצר ומשווק ע"י :אדמה מכתשים ,מפעלים כימיים בע"מ
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אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון
לשימוש המופיע על גבי האריזה.
השירותים הווטרינרים קובעים ששימוש לא נכון
בתכשיר ,שלא על פי הוראות התווית ,עלול לפגוע
במשתמש ,בבעל החיים ,מסוכן לבריאות הציבור
ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

מכיל 1 :ליטר
עידכון תווית02/19 :

תאריך ייצור

מס' מנה

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו ,אולם היות
שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו ,אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה ,הן לפי ההוראות דלעיל
והן לפי כל אופן שימוש אחר.
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סניור ,תחליב שמן במים ,להדברת קרציות ,פרעושים וזבובים במבני
משק ריקים מבעלי חיים ובשטח הצמוד אליהם.
אזהרות לאדם :התכשיר מזיק בבליעה ובשאיפה וגורם לגירוי
במגע עם העור.
אמצעי בטיחות ומיגון :מנע מגע התכשיר עם העור ,הפה
והעיניים .אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
אין לשאוף את ענן התרסיס .אין לרסס נגד הרוח .אין לנקות
סתימות בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה .בעת הטיפול
בתכשיר המרוכז יש ללבוש בגדים ארוכים ,להשתמש בכפפות
( PVCלפי תקן  ,)EN-374/3משקפי מגן (לפי תקן .)EN-166
בזמן יישום התכשיר יש להשתמש בביגוד מלא ,כפפות ( PVCלפי תקן
 ,)EN-374/3מסיכת פנים מלאה (לפי תקן  )EN-136עם מסנן משולב
(לפי תקן  )EN-14387מסוג  .ABEK2-P3בגמר היישום יש להחליף בגדים
ולהתרחץ היטב במים ובסבון .יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד משאר
הכביסה .אין לרסס כלי מזון ושתיה .אין לרסס על מזון ומים של בעלי חיים.
סיכונים לסביבה :התכשיר רעיל מאוד לדגים ויצורים החיים במים.
בעל השפעה שלילית ארוכת טווח על יצורים החיים במים .אין לזהם
מקורות מים .אין להוסיף את התכשיר למקורות מים.
התכשיר רעיל מאוד לדבורים ומאביקים נוספים .אין לרסס בזמן
שקיימת פעילות דבורים ובסמוך לכוורות .אין לרסס על צמחים
פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה .מומלץ לרסס שעה לפני השקיעה
ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) ויש להימנע מריסוס
בתנאים של רוח חזקה.
אזהרות לבעלי חיים :אין ליישם ישירות על בעלי חיים.
התכשיר רעיל לחתולים.
הוראות שימוש:
התכשיר מיועד לטיפול במבני משק ריקים מבעלי חיים :דירי צאן,
אורוות סוסים ,רפתות ,מלונות כלבים במשק החקלאי ולולים .לפני
התחלת היישום יש לפנות את בעלי החיים מהמבנים ולכסות את
השקתות ואת כלי האוכל של בעלי החיים .ריסוס במינון של 6
סמ"ק סניור ב 1-ליטר מים ,בכל שטח המבנה הנגוע ,כולל קירות
המבנים עד לגובה של  2מטר ,וכן את כל השטח שמסביב למבנה.
זמן המתנה לכניסה מחדש :הכניסה לבני אדם ובעלי חיים למבנה
המרוסס רק לאחר התייבשות מלאה של החומר ולא פחות מארבע
שעות לאחר היישום.
טיפול בתכשיר שנשפך :במקרה ותכשיר נשפך ,יש לספוג אותו
בחול או בנסורת ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

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.
טיפול באריזות ריקות :בגמר השימוש ,שטוף את האריזה היטב
לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את
התשטיף אל מכל המרסס .נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך
אותה למכל האשפה או לאתר פסולת.
עזרה ראשונה ‰ :במקרה של בליעה  -אין לגרום להקאה .אם
הנפגע בהכרה ,שטוף את פיו במים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
אין להשקות נפגע חסר הכרה  ‰במקרה של שאיפה  -פנה את
הנפגע לאזור מאוורר ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי  ‰במקרה של
מגע בעור  -הסר בגדים מזוהמים ושטוף אזורים חשופים בסבון
ובמים זורמים .במידה והגירוי ממשיך פנה לקבלת טיפול רפואי .בגדים
שזוהמו כבס בנפרד  ‰במקרה של מגע בעיניים  -שטוף במים
זורמים למשך  15דקות לפחות ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי ‰
בכל מקרה של חשד להרעלה  -יש לפנות לרופא.
מידע לרופא :במרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות ,בי"ח רמב"ם,
חיפה .טל' .04-7771900 :במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש
להציג תווית זו לרופא.

