למדבירים בלבד

מכיל :ברודיפקום ) BRODIFACOUMאנטיקואגולנט( 0.005% -
חומר מר Denatonium Benzoate 0.001%
חומר בלתי פעיל עיקרי פתיון תירס ותערובות מזון.

רעל

תכשיר מוכן לשמוש להדברת חולדות ועכברים

POISON

סולו בלוק הינו תכשיר אנטיקואגולנטי )מונע קרישת דם(
המכיל פתיון אכיל ,בעל צורה המגדילה שטח הכרסום.
כל בלוק משקלו כ 20-גרם.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
אזהרות לאדם :מזיק בבליעה ובמגע ,גורם לגירוי העיניים.
www.belllabs.com
Madison, WI 53704 U.S.A.

משווק בלעדי ובעל תעודת הרישום:

ת.ד 4002 .פתח-תקוה  ,4959404טל ,03-9221551 .פקס03-9221550 .
www.rimi.co.il
שרות לקוחותcs@rimi.co.il :
תעודת רישום של המשרד להגנת הסביבה מס'  362בתוקף עד 2022
מכיל8 :

ק"ג

אמצעי בטיחות:
* לבש בגדי-מגן וכפפות בזמן פיזור התכשיר * .מנע מגע עם העיניים ,העור והבגדים.
* אין להניח את הפתיון במקומות היכן שקיים חשש לזיהום מזון או על משטחים לטיפול
מזון * .רחץ ידיך היטב במים וסבון לאחר השימוש בתכשיר .כבס את בגדי העבודה
בנפרד מהכביסה הכללית * .אין להעביר התכשיר לכלי אחר .יש לאחסן במיכל המקורי.
עזרה ראשונה:
* במקרה של מגע בעיניים -שטוף במים קרים ,לפחות  5-10דקות .במקרה הצורך פנה
לטיפול רפואי * .במקרה של מגע בעור -שטוף עם מים וסבון .במקרה הצורך פנה
לטיפול רפואי * .במקרה של חשד להרעלה ,יש לפנות מיידית לרופא עם תוית התכשיר.
* מספר הטלפון של המרכז להרעלות 04-8541900 -
סיכונים לסביבה * :התכשיר רעיל לכלבים ,חתולים ,וציפורים  -דאג שלא יבואו במגע
עם התכשיר * .התכשיר רעיל לדגים ואין להשתמש בחומר על יד מקורות מים.
הוראות שמוש:
א .יש לקבע את הפיתיונות הרעילים בתיבות האכלה בלבד .במצבים מיוחדים כגון
בעומק מחילות המכרסמים ,בתוך בורות ביוב ובמקומות סגורים שאינם ניתנים לגישה
ע"י ילדים או חיות מחמד ,ואשר ניתן להבטיח כי יישארו סגורים ונעולים וכי פיתיונות
רעילים אשר יונחו בהם לא יוכלו להתפזר אל מחוץ להם ,ניתן להניח פיתיונות אלו
שלא בתוך תיבות האכלה .גם במצבים מיוחדים אלו מומלץ לקבע את הפיתיונות
באמצעים אחרים כדי לאפשר מעקב אחר מידת האכילה.
ב .להדברת חולדות :הכנס מנינימום  5בלוקים של סולו בלוק ,בתוך קופסאות האכלה
או במקום מוסתר כמתואר ופזר אותן במרחקים של  15-5מטר בהתאם לנגיעות.
להדברת חולדות בביובים :השחל חוט תיל ל 10-15-בלוקים )אין להכניס יותר מ15-
בלוקים( דרך החור שבמרכז הבלוק .שלשל הבלוקים כך שהבלוק התחתון יגע במדרגת

הבטון שבתחתית תא הביוב או מעל קו המים .השאר את קצה החוט מתחת למכסה
תא הביוב ,כדי שהבלוקים לא יזוזו על ידי המכרסמים או ישטפו לתוך מערכת הביוב.
בדוק כעבור  10ימים והוסף בלוקים שנאכלו עד גמר ההדברה.
ג .להדברת עכברים :הכנס כ 2-3-בלוקים של סולו בלוק בתוך קופסאות האכלה ,או
במקום מוסתר כמתואר ופזר אותן במרחק של  5-2מטר בהתאם לנגיעות .בנגיעות
קשה ביותר ניתן לשים כ 3-בלוקים של התכשיר .ד .בדוק את המקומות מדי יומיים
והחלף פתיון מקולקל ,הוסף פתיון חדש כל עוד נמשכת האכילה עד  15ימים לעכברים
ו 10-ימים לחולדות .ה .על מנת למנוע את התחדשות הנגיעות הרחק מזון מתחרה,
מקורות מים ומקומות מסתור ככל שניתן מאזור ההדברה .ו .עם תום תהליך ההדברה
אסוף את כל הפגרים שמתגלים ופנה אותם משטח הטיפול .אסוף את התכשיר ואת
הקופסאות האכלה .ז .במקרה של התחדשות הנגיעות ,התחל טיפול מחדש .במקומות
בהם קיימת נגיעות מתמשכת ,הנח תחנת האכלה קבועה וטפל בה כפי שנדרש.
אין למכור תכשיר זה למי שאיננו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת
המשרד להגנת הסביבה .השימוש בתכשיר מותר רק לבעלי רישיון להדברת מכרסמים.
אין למכור בלוקים בודדים
המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התוית עלול לסכן
את בריאות הציבור המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.
אחסון :אחסן את התכשיר במקום נעול מאוורר ומוצל המיועד לחומרי הדברה .מנע
גישה של ילדים ואנשים בלתי מורשים אל התכשיר.
טיפול באריזות ריקות :בתום השימוש יש לנקב את האריזה ולהשליכה לפח .אין
לעשות שימוש חוזר במיכל הריק.

אחסן במקום מאוורר ומוצל

מס' אצוות יצור:
תאריך התפוגה של התכשיר:
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