מספר הזמנת לקוח________________:

מק"ט לקוח________________:
אזהרות לאדם:
• התכשיר מזיק בבליעה ,שאיפה ובמגע עם העור
• התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
אמצעי בטיחות ומיגון:
• אין לאכול ,לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
• יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ,נעליים סגורות,
משקפי מגן )לפי תקן  ,(EN-166כפפות גומי )לפי תקן
 (EN-374/3ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן
מסוג ) P3לפי תקן .(EN-FFP3
• המנע ממגע התכשיר עם הפנים ,העיניים והעור.
• לאחר יישום התכשיר יש להתרחץ ולהחליף בגדים
• יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
סיכונים לסביבה:
התכשיר רעיל לדגים ,ליצורים החיים במים ולדבורים.
הוראות שימוש :אין להזין מעלי גירה בזבל מעופות
שטופלו בתכשיר .יש לאבק את העופות בהתאם להנחיות
המופיעות בטבלה שלהלן ולוודא כי הלול אטום וסגור כך
שתימנע דליפת התכשיר לסביבה:

* להדברת קרדית העוף האדומה מומלץ לרסס את המבנה,
תאי ההטלה ,השקתות והאבוסים באקריתין  20לאחר פינוי
העופות מהלול )על טיפול זה יש לחזור לאחר  10ימים(
ובהתאם  -להוראות הרופא הווטרינר המטפל .בתום היישום
יש לשטוף היטב ידיים במים וסבון ולכבס את בגדי העבודה
בנפרד מהכביסה הכללית.

Acarithin Powder 1%
להדברת קרדיות וכינים על עופות

קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר
לשימוש וטרינרי בלבד לא לשימוש ביתי
מכיל) Permethrin 1% :ביחס איזומרים ציס /טרנס (25/75

ברישיונ השירותימ הווטרינריימ
במשרד החקלאות :מ' 1137

אריזה 1 :ק"ג
אקריתין אבקה מדביר באיבוק אחד בלבד את קרדיות העוף והנוצה.

זמן ההמתנה לשיווק ביצים –  24שעות לאחר יישום התכשיר.

טיפול תכשיר שנשפך :תכשיר שנשפך יש לאסוף לכלי
אטום ללא מגע ישיר עם הידיים ולהעבירו לאתר מורשה ע"י
המשרד לאיכות הסביבה לפינוי פסולת רעילה ברמת חובב.
כמו כן ,תכשיר שנשפך ,פג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון
הינו כפסולת מסוכנת החייב בפינוי לאתר פסולת רעילה
ברמת חובב.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום
מוצל נעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים ,הרחק מהישג
ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש
בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת התכשיר הריקה
לפח אשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא:
• במקרה של מגע בעיניים  -שטוף היטב במים זורמים
למשך  15דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
• במקרה של מגע בעור – שטוף היטב בהרבה מים זורמים
וסבון .במידה והגירוי נמשך ,פנה לקבלת טיפול רפואי.
• במקרה של בליעה  -אם הנפגע בהכרה ,השקה בלא יותר
מ 2-כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי .אין
לגרום להקאה .אין להשקות נפגע חסר הכרה.
• במקרה של שאיפה  -פנה את הנפגע למקום מאוורר.
במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה ,פנה לקבלת טיפול
רפואי.
מידע לרופא :המרכז הארצי למידע בהרעלות ,ביה"ח
רמב"ם ,חיפה ,טל04-7771900 :
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.
• אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש
המופיע על גבי האריזה.
• השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר
שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע במשתמש ,בבעלי
חיים ,מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!
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