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כניסה מחדש :לאחר  6שעות

ﺍﻣﺗﻧــﻊ ﻣــﻥ ﺍﺳﺗﻧﺷــﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﻠــﻭﻝ ﻣﻣﻧــﻭﻉ ﺍﻻﻛﻝ ﺍﻟﺷــﺭﺏ

למדבירים בלבד ﻓﻘﻁ ﻟﻣﺑﻳﺩﻱ ﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ
אבקה רטיבה
ﺍﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑــﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ:ﻋﻧــﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــﻥ ﺍﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻳﺟــﺏ
ﺷــﻁﻔﻬﺎ ﺟﻳــﺩﺍ ﻭﺗﻣﺯﻳــﻕ ﺍﻟﻌﻠﺑــﺔ ﻟﻛــﻲ ﻻ ﺗﺳــﺗﺧﺩﻡ ﻻﻏــﺭﺍﺽ ﺍﺧــﺭﻯ

ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ:ﺑﻌﺩ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺵ

קרא בעיון את התווית לפני השימוש ﺍﻗﺭﺍء ﺑﺗﻣﻌﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻠﺻﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
אזהרות לאדם :מזיק בנשימה ובבליעה.

ﺣﺷﺭﺍﺕ ﻁﺎﺋﺭﺓ:

ﺗﺣﺫﻳﺭ ﻟﻼﻧﺳﺎﻥ :ﺍﺳﺗﻧﺷﺎﻗﻪ ﻭﺑﻠﻌﻪ ﺿﺎﺭ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ

תאריך עידכון08/2015:

אמצעי זהירות • :בזמן העבודה עם התכשיר )הכנת
התרסיס ויישומו( יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ,נעלי
עבודה סגורות ,כפפות גומי )ניטריל ,נאופרן( ,משקפי
מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה לפי תקן ,EN136
מסנן מסוג  ABEK A2P3לפי תקן .EN14387

• מנע מגע התכשיר עם העור ,הפנים והעיניים.
במקרה של מגע שטוף היטב עם מים נקיים במשך 15
דקות • .יש להרחיק ילדים בזמן הטיפול • .המנע
מלשאוף את ענן התרסיס .אין לאכול או לעשן בזמן
העבודה • .אין לרסס ישירות על מזון ,משטחי הכנת
מזון ובעלי חיים • .יש לכסות דברי מזון ,כלי אוכל וציוד
להכנת מזון לפני הטיפול • .יש להתרחץ במים וסבון
לאחר גמר הריסוס ולכבס בנפרד את בגדי העבודה• .
אין לעשות שימוש לכל מטרה שהיא באריזות הריקות.
• יש להרחיק אקווריומים או לכסותם ולנתק את
המשאבה החשמלית.
עזרה ראשונה :במקרה של חשד להרעלה יש לפנות
באופן מידי לרופא עם תוויות התכשיר.
מספר הטלפון של המרכז להרעלות בבי"ח רמב"ם
04-8541900
סיכונים לסביבה • :רעיל לדגים ולבעלי חיים בסביבה
מימית • .רעיל לדבורים.
אחסון :יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד
לחומרי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים
אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות :שטוף את האריזה היטב 3
פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים .שפוך את נוזל
השטיפה אל מיכל המרסס .נקב ומעך את האריזה
השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר
פסולת.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה
בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור
ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק

ﺍﻟﺻﺭﺍﺻﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻣﻝ:

30.9.2021
ﻋﺑﻭﺓ  1ﻛﻐﻡ
ﻣﺟﺯء ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ  50ﻏﻡ
מיוצר ומשווק ע"י:

ﺍﻧﺗﺎﺝ ﻭﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻔﺎﺯﻭﻝ ﻡ.ﺽ

ﻭﺳﺎﺋﻝﻭﻗﺎﺋﻳﺔ
ﺣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭ )ﺗﺣﺿﻳﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺭﺵ(ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ
ﻭﻗﺎﺋﻳــﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻣﺛﻝ:ﻣﻼﺑــﺱ ﻋﻣــﻝ ﻁﻭﻳﻠــﺔ ﺣ ـﺫﺍء ﻁﻭﻳــﻝ ﻭﻣﻐﻠــﻕ ﻗﻔــﺎﺯﺍﺕ
ﻣﻁﺎﻁﻳﺔ)ﻧﻳﻁﺭﻳﻝ.ﻧﺎﻓﻭﺭﻳﻥ(ﻧﻅﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻗﻳﺔﻭﻛﻣﺎﻣﺔﻭﺍﻗﻳﺔﻟﻣﺳﺎﻟﻙﺍﻟﺗﻧﻔﺱﺣﺳﺏ
ﻣﻭﺍﺻﻔــﺎﺕ  . EN 136ﺫﺍﺕ ﻓﻠﺗــﺭ  ABEK A2P3ﻣﻭﺍﺻﻔــﺎﺕ
EN14387

ﺳﺎﻡ ﻟﻼﺳﻣﺎﻙ ﻭﻟﻼﺣﻳﺎء ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﺳﺎﻡ ﻟﻠﻧﺣﻝ

ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ:ﻳﺟــﺏ ﺣﻔﻅــﻪ ﺑﻣﺧــﺯﻥ ﻣﻐﻠــﻕ ﻭﺑﻌﺑﻭﺗــﻪ ﺍﻻﺻﻠﻳــﺔ
ﺑﻌﻳــﺩﺍ ﻋــﻥ ﻣﺗﻧــﺎﻭﻝ ﺍﻻﺷــﺧﺎﺹ ﺍﻟﻐﻳــﺭ ﻣﺅﻫﻠﻳــﻥ
ﺍﺳــﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻭﻟﻳــﺔ ﻭﺿــﻊ ﺍﻟﻣﺻــﺎﺏ ﺑﻣــﻛﺎﻥ ﻣﻅﻠــﻝ ﻭﺫﺍﺕ
ﺗﻬﻭﺋــﺔ ﺟﻳــﺩﺓ ﻭﻧﻘــﻝ ﺍﻟﻣﺻــﺎﺏ ﻟﻠﻁﺑﻳــﺏ ﻓــﻭﺭﺍ ﻣــﻊ ﺍﺣﺿــﺎﺭ
ﻣﻠﺻﻘــﺔ ﺍﻟﻣﺳــﺗﺣﺿﺭ ﻟﻠﻁﺑﻳــﺏ
ﻟﻠﻁﺑﻳــﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛــﺯ ﺍﻟﻘﻁــﺭﻱ ﻟﻠﺗﺳــﻣﻡ .ﺭﻣﺑــﺎﻡ ﺕ
048541900
ﺭﻗــﻡ ﻫﺎﺗــﻑ ﻣﺭﻛــﺯ ﺍﻟﺳــﻣﻭﻡ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺍﻟﻧﺟــﺎﺡ ﻧﺎﺑﻠــﺱ
1-800-500-000
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋــﺔ ﻗــﺭﺭﺕ ﺑــﺎﻥ ﺍﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳــﺗﺣﺿﺭ ﺑﻁﺭﻳﻘــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎﺕ
ﺍﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘــﺔ ﻳﻣﻛﻧــﻪ ﺍﻥ ﻳــﺅﺩﻱ ﺍﻟــﻰ ﺧﻁــﺭ ﻋﻠــﻰ ﺻﺣــﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬــﻭﺭ ﻭﺍﻟــﻰ
ﺗﻠــﻭﺙ ﺍﻟﺑﻳﺋــﺔ ﻭﻳﻌــﺩ ﻣﺧﺎﻟــﻑ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻭﻥ
ﻣﻣﻧــﻭﻉ ﺑﻳــﻊ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳــﺗﺣﺿﺭ ﻟﻣــﻥ ﻟﻳــﺱ ﺑﺣﻭﺯﺗــﻪ ﺗﺻﺭﻳــﺢ ﺳــﻣﻭﻡ ﺍﻭ
ﺗﺭﺧﻳــﺹ ﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ ﺳــﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌــﻭﻝ ﻣــﻥ ﻗﺑــﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋــﺔ .ﺑﻳــﻊ ﻭﺍﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﺣﺿﺭ ﻣﺳــﻣﻭﺡ ﻓﻘــﻁ ﻟﺣﺎﻣﻠــﻲ ﺗﺻﺎﺭﻳــﺢ ﻣﺑﻳــﺩﻱ ﺍﻟﺣﺷــﺭﺍﺕ

