
 לשימוש וטרינרי בלבד
 לשימוש חיצוני בלבד

 און-פור 7.5קס ובוט
Butox 7.5 pour on 

 
בתכשיר קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש  

  
 אריזה:

 מ"ל. 2500מ"ל או  1000מ"ל,  250בקבוקים של 
 

 הרכב :
 Deltamethrin 0.75%       פעיל:חומר 

 
 צורה:

 ליציקה  תרחיף
 

 מין מטרה:
 בקר וכבשים

 
 :התוויה

, נגרמת על ידי קרציות, כינים, זבוביםהצאן בבקר וב טפילים חיצונייםבהידבקות ב מניעה וטיפול
  .ופרעושים ) sheep kedsם עוקצים (זבובי

 
                                                                                                                            1423מס'  החקלאות במשרד יםיהווטרינר השירותים רישיוןב

 אזהרות לאדם:                                                                                     
ידועה  רגישות עם אנשים ידי על לשימוש אסור . התכשיר(Deltamethrin) התכשיר מכיל דלתאמטרין

 פעילים. הלא מהחומרים לאחד זה או לחומר
 במגע עם העור.  לגרום לתגובה אלרגית עלול התכשיר
 בבליעה.  להיות רעיל עלול התכשיר

 התכשיר עלול לגרום לפגיעה בעיניים. 
לגרום למשתמש לתחושת גירוי  עלולים התכשיר אדימערכת הנשימה. ל להיות רעיל עלול התכשיר

  לקשיי נשימה, כאבי ראש, סחרחורת, או הרגשה של חוסר תחושה ועקצוץ. באף ובגרון, 
 

 אמצעי בטיחות ומיגון:
 שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים.

 יש לשטוף ידיים ועור חשוף לאחר השימוש ולפני האוכל.
  השימוש במוצר.אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן 

 .בעור התכשירשל  ממגע להימנע יש
 הפה. עם התכשיר של ממגע להימנע יש
 העיניים. עם התכשירשל  ממגע להימנע יש
 .התכשיר משאיפת אדי להימנע יש

משקפי מגן  , )EN-374/3(לפי תקן  PVCחלוק, כפפות הצטייד בבגדי עבודה ארוכים ועליהם יש ל
) מסוג EN-14387) עם מסנן (לפי תקן EN-140ת חצי פנים (לפי תקן כמס), EN-166 (לפי תקן 

ABEKP2. 
 ח."בע או אדם של ושתיה מזון מכל הרחק

 



 
 סיכונים לסביבה:

לסביבה  טווח ארוכות שליליות  להשפעות לגרום ועלול ,במים החיים ליצורים מאוד רעיל התכשיר
 .המימית

 התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז. אין להשליך את התכשיר או אריזות משומשות של
 .בסביבה חלקיו או התכשיר את להשליך אין

 
 :ח"לבע אזהרות

יכולים ולכן  פוספטים -מכילים אורגנוחלק ממוצרי ההדברה  .םאין לשלב עם תכשירי הדברה אחרי
 .את רמת הרעילות של הדלתאמטריןכך לעלות בקצב המטבוליזם ואת  להאט

 
 :הוראות שימוש

 חיצוני בלבד.לשימוש 
 ערבב היטב לפני השימוש.

את  מעל תא מאגר המינון והברג במקומו  2מ"ל : הסר פקק מס'  1000 –מ"ל ו  250מיכל  .1
 סגור. 1. השאר פקק מס' המטוש

     . בזמן היציקה, וודא מטושלכיוון המלא את תא מאגר המינון ע"י לחיצת המיכל. הפוך את המיכל     
 מתחת לתא המאגר. מטוששה    
 תוך כדי לחיצה קלה על המיכל..צוק את המוצר לאורך גב החיה מהראש לכיוון הזנב, ב    
 וודא שכל המנה יוצקה על גב החיה.    
 , החזר את הפקק והברג היטב.את מטוש בסיום היציקה הסר    
    למינונים התאם "ל, במ 10ק"ג  שזקוקה למנה מעל  100 –חזור על הפעולה אם החיה היא מעל ל     
 מין.ת המינונים לכל טבללפי ההמומלצים עבור כל טפיל     

מ"ל: הסר את הפקק וחבר את האקדח המוליך עם פקק ההברגה והצינור שמחובר  2500מיכל  .2
 אליו.

 צוק את המוצר לאורך גב החיה מהראש לכיוון הזנב,    
 מינון התוויה

מטרד ת וועקיצטיפול ומניעה של      זבובים:  
 .זבובים בעגלים ומיני בקר אחרים

 מ"ל 10 ק"ג                100עד              בקר: 

 מ"ל 20  ק"ג     300 - ק"ג 100                     

 מ"ל 30              ק"ג 300מעל                      

כינים כוססות וכינים בטיפול ומניעה         : כינים
 .בעגלים, בקר בוגר וכבשים מוצצות

 מ"ל 10         ק"ג        500עד   :בקר, כבשים

 מ"ל    20           ק"ג    500מעל                      

טיפול ומניעה של  :)Sheep kedsעוקצים ( םזבובי
 .מ"ל  לכל חיה 10    :       כבשים  .בכבשים ם עוקציםזבובי

 ק"ג ,  100 מ"ל לחיה במשקל  15              בקר: .קרציותטיפול ומניעה של       : קרציות
 .מ"ל לחיה  75 לא יותר מ                     

 מ"ל 10  ק"ג               100עד              בקר:  .פרעושיםטיפול ומניעה של     :פרעושים

 מ"ל 20 ק"ג      300 - ק"ג 100                     

 מ"ל 30 ק"ג              300מעל                      

 מ"ל  לכל חיה. 10         : כבשים

 
 .שבועות 10עד  8נגד זבובים למשך כ: טיפול בודד מספק הגנה זבובים
בכבשים  ליש לטפ זמן.הכל החיות בסביבה באותו יש לטפל בק. יטיפול יחיד בדרך כלל מספכינים: 
  גז.הלאחר 

 .שבועות 4-5נגד קרציות למשך כטיפול יחיד מעניק הגנה קרציות: 



    רצוי לשלב בטיפול סביבתי, .שבועות 4-5למשך פרעושים נגד טיפול יחיד מעניק הגנה כ פרעושים:
 IGR)בחומר מתאים ו/או מעכב גדילה (                

 
 
 
 
 

 זמני המתנה :
 ימים 0: בשר בקר
                                                                                               יום                                                                                                    1: בשר כבש
 ימים 0:  חלב בקר

 ימים 0: חלב כבשים
 

 : באריזות ריקותטיפול 
 30רוקן ושטוף היטב את המיכל. יש לשפוך את שאריות התכשיר ומי השטיפה לתוך בורות בעומק 

 מטר ממקורות מים. לאחר מכן למלא את הבור באדמה. 50ס"מ במרחק 
 

 טיפול בתכשיר שנשפך:
יש  .יש להשתמש בחלוק, כפפות הגנה, מסיכה, ולהגן על העיניים יש לטפל בהתאם לדרישות האתר.

, שפך בתוך המנדף או במקום סגור נותקט אופרציותו ותעבור מעבדלהשתמש בחומר סופג מתאים. 
כאשר מדובר בשפך  או בשיטות ניקוי רטוב מתאימות. HEPAיש לנקות באמצעות ואקום עם פילטר 

הרלוונטי  צוות החירוםגדול, או כאשר החומר נשפך מחוץ למנדף או במקום פתוח, יש לידע את 
ניקוי רטוב נדרשת לפני  HEPAעם פילטר  שאיבה בואקוםואופרציות גדולות, עבור מפעלים  .וםלמק

 .או שטיפה
 

 אחסון:
 .Co25 יש לאחסן מתחת ל

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק 
 להשתמש בתכשיר.מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים 

 
 עזרה ראשונה ומידע לרופא: 

  בחשד להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.
 .04-8541900: בי"ח רמב"ם, חיפה, טלפון ,הרעלותלהמרכז הארצי לייעוץ רפואי  למידע נוסף:

 

 עזרה ראשונה

אותן רק שטוף בהרבה מים זורמים. אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר  מגע עם העיניים 
דקות  15לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך 

 לפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי.

הסר בגדים מזוהמים כולל נעליים, שטוף במים וסבון ופנה לקבלת  מגע עם העור
 טיפול רפואי.

 פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי. בשאיפה

במים ושתה כוס מים. אין לגרום להקאה. פנה לקבלת שטוף את הפה  בבליעה
 טיפול רפואי.

 אין להשקות נפגע חסר הכרה
 



 .האריזה גבי על מופיעים אצווה ומספר תפוגה תאריך
 

 איגוביל, צרפת, אינטרנשיונל בע"מ אינטרווט יצרן:
Intervet International BV, Rue de Lyons, 27460 IGOVILLE, France. 
  

 .6085001, שוהם 960פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד.  23דרך החורש  ,מ“בע וטמרקט  ושיווק: יבוא
  : 03-9393000 טלפון

 
 על גבי האריזה. המופיע מושלשי האחרון התאריך לאחר בתכשיר להשתמש אין

 עלול ,התווית הוראות פי-על שלא בתכשיר, נכון לא קובעים ששימוש הווטרינריים השירותים
 .החוק על עבירה ומהווה ולסביבה לבריאות הציבור מסוכן החיים, בבעלי במשתמש, לפגוע


	קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש בתכשיר

