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כופתיות
קלרט/ברודימט
פיתיון כופתיות להדברת חולדות ,עכברים וחולדים

KLERAT/BRODIMAT K

מיוצר ע"י:
משווק ע"י:

 ,יוון

מס' סדרת ייצור:

לא לשימוש ביתי  -לשימוש חקלאי בלבד

ليس لالستخدام املنزلي  -لالستخدام الزراعي فقط

המשרד :מתחם גדות אגרו ,קדרון ,ת"ד  ,555קדרון  .7079500טל' ,08-630800 :פקס'08-6308001 :
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כללי :קלרט/ברודימט כופתיות הינו פיתיון אנטיקואגולנט
(מונע קרישת דם) .יתרונו של התכשיר בכך ,שאכילה
אחת ,מספיקה כדי לגרום למות חולדה ,עכבר או חולד.
התמותה מתחילה מהיום השלישי לאחר אכילת הפיתיון.
התכשיר מיועד להדברת חולדות ועכברים במשק חקלאי.
בטיחות לבני אדם :קלרט/ברודימט כופתיות מכיל כמות
מזערית של  – Britexחומר בעל טעם מר הנדחה ע"י בני
אדם ,אך אינו מפחית ממידת האכילה ע"י מכרסמים.
אזהרות :מסוכן בבליעה .עלול לגרום לגירוי בעיניים.
אמצעי זהירות ומיגון :בעת העבודה עם בתכשיר ,לבש
בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם
שרוולים ומכנסיים ארוכים ,כובע ,כפפות עשויות חומר
עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן  ,EN-374/3מגפי גומי,
משקפי מגן (תקן  ,)EN-166מסכה חצי פנים להגנה על דרכי
הנשימה (תקן  )EN-140עם מסנן משולב (תקן )EN-14387
מסוג  .ABEK-P3מנע מגע של התכשיר או של התמיסה
המוכנה עם העור ,עם העיניים או עם הבגדים .אל תשאף
את אבק התכשיר .אסור לאכול ,לשתות או לעשן במהלך
העבודה עם התכשיר .מנע גישה של ילדים ובעלי חיים
לפיתיון המפוזר.
סכנות לסביבה :התכשיר רעיל ליונקים ,לרבות חיות מחמד
ולציפורים .התכשיר אינו רעיל לדגים ולבעלי חיים ימיים.
הוראות שימוש:
אופן היישום :קלרט/ברודימט כופתיות הינו פיתיון מוכן
לשימוש .יש לפזרו כמנות של  30גרם פיתיון בשקיות ניילון,
בקופסאות האכלה – כולן מסומנות בתווית רעל .הנח את
הפיתיון ליד מחילות ,לאורך הקירות ובכל מקום שבו נראית
פעילות חולדות ועכברים .יש לערוך בדיקות חוזרות ולהוסיף
פיתיון במקומות שבהם הפיתיון נאכל כליל .פיזור הפיתיון
ייעשה אך ורק במקומות שלילדים ולבעלי חיים לא תהיה

עידכון תוויתLabel update: 10/18 :

מכיל( Brodifacoum 0.005% :אנטיקואגולנט)
 Bitrex 0.001%והיתרה דגנים וחומרי טעם
דרגת רעילות :מסוכן לבריאות ()III
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
מס' או"ם :לא מסווג
לשימוש במקומות סגורים בלבד
רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/82 :ה"צ600/

אריזה 1 :ק"ג

בשקיות של כ 30-גרם

גישה אליו .קבור את המכרסמים המתים עם מציאתם.
אסוף את שאריות התכשיר והאריזות לאחר גמר פעולת
ההדברה .להדברת חולד יש לחפור במקום הטרי ולחשוף
את המחילה ,לגלגל שקית  30גר' פתיון לאורכה ,לקרוע
קרע קטן בקצה ,ולהחדיר לכל פתח מחילה שנחשף .אז
יש לאטום את הפתחים בכדורים של אדמה לחה ,ולכסות
את המחפרת באדמה .אם הנזק ממשיך לאחר  15יום,
יש לחזור על הפעולה שנית.
בגמר השימוש:
הגנה אישית בגמר העבודה :בתום הטיפול בתכשיר,
רחץ היטב את ידיך במים ובסבון ,יש להתקלח ולהחליף
בגדים .בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
אל תלבש בגדים שלא כובסו.
אחסון :שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית,
במחסן חומרי הדברה או בארגז נעול ,הרחק מהישג ידם
של ילדים ובע"ח.
טיפול בכופתיות שהתפזרו :אסוף את הכופתיות לשק
פוליאתילן עבה ואחסן בהתאם להוראות האחסון.
טיפול באריזות ריקות :השלך את אריזת התכשיר הריקה
לפח האשפה.
עזרה ראשונה :במקרה של מגע בעור – יש להסיר בגדים
מזוהמים ולרחוץ היטב אברי הגוף שבאו במגע עם התכשיר
במים ובסבון .פנה לרופא אם הופיע גירוי .במקרה של מגע
בעיניים – יש לשטוף מיד במים זורמים במשך  15דקות
לפחות ולפנות לרופא .במקרה של בליעה – התכשיר מסוכן
ויש להפנות את הנפגע בדחיפות לבית חולים .אין לגרום
להקאה .החומר הינו אנטיקואגולנט (מונע קרישת דם).
מידע לרופא :במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בי"ח
רמב"ם ,חיפה טל'.04-7771900 :

הערה :המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן ,היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

