
 לשימוש וטרינרי בלבד
 

 שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים
 

 בבעלי חיים בלבד לשימוש חיצוני
 

                                                                      TAKTIC™                                      טקטיק
 
 
 

  12.5% אמיטראז: חומר פעיל :הרכב

  ליטר. 5או ליטר  1"ל, מ 250מ"ל, 100: נפח
 

 .קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר
 ביתי לשימוש לא

 .1330מס' רישום  .ברישיון השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות
 

 התוויות:

  לשימוש:תחליב מרוכז  ,12.5%טקטיק 
 וכינים. ) sarcoptic mangeגרב ( ומניעה של הדברה: בחזירים

 .וכינים) mange mites( קרציות, קרדיות שלומניעה דברה ה: בבקר

   .כיניםו טפיליים צאן,זבובי )mange mites( , קרדיותקרציות שלומניעה  הדברה: כבשיםב

 .במבנים ריקים המיועדים למגורי חזירים
         

  : אזהרות לאדם

 התכשיר דליק!! •

 .בבליעההתכשיר מזיק  •

 .גורם לנזק חמור בעיניים •

 .הנשימה לדרכי ונכנס נבלע אם קטלני להיות ולעל •

 חוזרת או ממושכת בחשיפה לאיברים נזק גורם •

 עור. לגרום לתגובה אלרגית בעלול התכשיר  •

 .כמסרטן חשודהתכשיר  •
 

 
 : אמצעי בטיחות ומיגון       

 הרחק מהישג ידם  של ילדים. אסור ליישום בידי ילדים.שמור  •

 .אין לשאוף את אדי התכשיר •

 .ע ממגע עם הפה, העור והעינייםהמנ •

 .אין לשתות, לאכול או לעשן בכל מגע עם התכשיר  •

בכל שלבי העבודה עם התכשיר (הכנת התכשיר, ריסוס/טבילה של בע"ח, ניקוי מיכלים ריקים) יש להצטייד בביגוד נוגד  •

משקפי מגן (לפי  ),EN-374/3תקן  מ"מ נאופרן או ניטריל) (לפי 0.5מים, כולל מכנסיים, מגפי גומי, כפפות מגומי עבה (

 .ABEK P2מסוג  )EN-14387)  עם מסנן (לפי תקן EN-140מסכת חצי פנים (לפי תקן ) וEN-166 תקן 

 יש ליישם את התכשיר באזור מאוורר היטב, רצוי באוויר הפתוח. •



 לייבוש מלא של הפרווה/צמר.  עדללא ביגוד מגן  יםחיבעלי האין לבוא במגע עם  •

וש : יש לרחוץ היטב במים וסבון את הידיים העיניים וכל שטח עור שהיה במגע עם התכשיר. רחץ את כל לאחר השימ •

 ביגוד המגן במיוחד פנים הכפפות.
 

  :סיכונים לסביבה      

 בעלהתכשיר רעיל  מאוד לדגים וליצורים החיים במים,  •

 מית. ימיהשליליות ארוכות טווח לסביבה  השפעות            

 מנוע הגעת התכשיר ותשטיפיו למקורות מים ומערכות ניקוז.יש ל •

 
 בע"ח:שימוש באזהרות ל      

 אין להשתמש במקרה של רגישות ידועה לחומר הפעיל או לכל אחד מהחומרים הבלתי פעילים. •

 אין להשתמש בכבשים המייצרות חלב לצריכת בני אדם. •

 אין להשתמש על חיות צמאות או עייפות. •

 בלבד. ליישום חיצוני •

 סוסים.אסור ליישום על  •

 
  :הוראות שימוש     

  ם.כבשיבובטבילה  מש בתכשיר בריסוס בבקר ובחזיריםיש להשת      

        בהם המתחייבים ההמתנה זמניש ,אחרות הדברה אפשרויות מיצוי לאחר ייעשה נחלבות פרות גבי על בתכשיר שימוש      

 .ימים מארבעה קצרים      

 התכשיר. , אך אין לכך השפעה על בטיחות או יעילותעשויה להופיע עכירות בתכשירעם הזמן, 

  בתום הטיפול יש להעביר את יתרת תכולת אמבט הטבילה ושאריותיו להשמדה במשרפה ברמת חובב .

 

 מינונים ודרך המתן:      
 חזירים:

     יש להכין  .רבב היטב עד קבלת תמיסה אחידהיש לעליטר מים.  10 על כלמ"ל טקטיק  40של  הכן תמיסה לריסוס מערבוב

   יש להוציא את המזון מכלי ההאכלה ולכסות את קערות  .מים באיכות מי שתיהב להשתמשו תרסיס ביום הטיפולאת ה

 יש לרסס את  ,בעלי החיים אשר בקבוצה באותו הזמןיש לטפל בכל  .מכלאותהדיר/להוציא את המצע ולנקות את , השתייה

 , תוך דגש על האוזניים, המפשעה ובין הרגליים הקדמיות. אין להסיר גלדים טרם היישום.נגירההחיה עד כל גוף 

 ליטר מים. 10מ"ל טקטיק עם  80יש לערבב : ניתן להשתמש בתכשיר גם למבנים ריקים

 תוכנית מניעה מומלצת :
  ל באופן ימים. טפ 7-10בתחילה טפל בכל העדר בתכשיר טקטיק. חזור על הטיפול לאחר 

 שיגרתי למניעה באופן הבא :
 :המומלצת יישוםתדירות ה בע"ח:

 חודשים 2-3כל שיגרתי טיפול באופן  חזירים להרבעה

 חזירות מבכירות חזירות מבכירות

 טיפול לאחר גמילה או לפני העברתם לחזיריה גורי חזירים

 לשים בבידוד ולטפל לפני הכניסה לעדר חזירים חדשים בעדר

      מ"ל טקטיק  80לחטא מבנים ריקים, יש לערבב  מבני מגורי חזירים עבור

 מים. ליטר 10עם 

 



 

 בקר :

 תרסיס ביום את היש להכין . ליטר מים 10 על כלמ"ל טקטיק  20 של הכן תמיסה לריסוס מערבוב      

 רסס את  ,ים של תרסיסליטר 5-10 שלבכמות  כל חיה לפי גודלה ומשקלה רסס .במים באיכות מי שתיה שתמשלהו הטיפול      

 ימים. חזור  7-10. במקרים חמורים של הדבקה בכינים וקרדיות, חזור על הטיפול לאחר באופן מלא נגירהכל גוף החיה עד       

 חודשים בכדי לשמור על העדר נקי מטפילים. טפל בכל החיות בקבוצה גם אם אין טפילים נראים לעין.  2-3על הטיפול כל       

 ימים במהלך תקופת הסיכון. 9-10למניעת קרציות יש לטפל בבקר כל       

 : כבשים

ניתן טפל בכל הכבשים בקבוצת הסיכון. יש ל )sheep scabכנגד קרציות, קרדיות, כינים וזבובים כולל מחלות עור טפיליות (

לטקטיק אין ריח חריף, ואינו גורם לדחיית של הטלאים  ימים באם מופיעים סימנים לטפילים. 14לחזור על הטיפול לאחר 

 .תע"י האימהו

 שבועות. 6 -טיפול יחיד ישמיד קרציות ויספק הגנה כנגד הדבקה מחדש עד ל

. ליצירת מים באיכות מי שתיהליטר  250כל ליטר של טקטיק עם  1 יחס של יש לערבב הכנת מינון התחלתי לטבילה:

 . 0.05%תמיסה בריכוז של 

ליטר מים באיכות מי שתיה. ולהוסיף לתמיסה המקורית לפני  250ליטר של טקטיק עם  1.5יש לערבב  הכנת תוספת :

 .10% -שירד נפחה ב

את כמות  והוסף מים באיכות מי שתיהאת אמבט הטבילה ב מלא ,יישוםאת התמיסה לטבילה ביום ההכן  :אופן ההכנה

טיפול לפי סעיף " יישוםהתמיסה בסיום האת  להשליך. יש ליצירת תמיסה אחידה הטקטיק המפורטת לעיל, ערבב היטב

 " המפורט בהמשך העלון.בתום היישום באריזות ריקות:

 ןניתן לטבול לפני העברת ם צעירותכבשיגוע בקרציות. לפני חשיפתם לאיזור ניש לטבול כבשים בוגרות :  יישוםתדירות ה

 לאיזור נגוע בקרציות. 

 , מכיוון שהצמר העדין שלהם שבועות 3-4לחזור על הטבילה לאחר מומלץ לחייהם,  3-4מיום  בבטחה טלאיםניתן לטבול 

 י הטבילה. לכבשים מנוחה ושתיית מים מספקת לפנ אפשריש ל. אינו מסוגל לשמר את התכשיר באופן ממושך

 , כולל טבילת הראש לפחות פעם אחת.שניות 60יש לטבול את הכבשים בתמיסה למשך 

 זמני המתנה:
 ימים. 4בשר בקר למאכל : 

 ימים. 24בשר כבש למאכל: 

 ימים. 1בשר חזיר למאכל : 

 ימים. 4חלב בקר : 

 אין להשתמש בכבשים המייצרות חלב לצריכת בני אדם.חלב כבשים : 

       

 ות לוואי :תופע
אך  ,ללא התערבות קליניתת, טבעיהחלמה ניתן לצפות ל בדרך כלל. טשטושבמקרה של מינון יתר בשוגג יתכנו סימנים של 

 .ישככו  ניםיסמתהשעד  תומךטיפול לתת  , ישהצורך במידת

 

 שימוש במהלך הריון או הנקה:
 ריון/הנקהימותר ליישום על בעלי חיים בתקופת הה

 
 
 



 
 :ההוראות אחסנ

 . )טמפרטורת החדר(  C025מתחת ל  טמפ'יש לאחסן ב •

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול , מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של  •

 ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

 הרחק מכל מקור מזון של בע"ח. •

  .הרחק ממקור אש או חום •

 פאה.המנע מהק •

 

 בתום היישום: טיפול באריזות ריקות:
    נקב  .ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס ,שלוש פעמים את האריזה הריקה יש לשטוף היטב במים, לפחות

 . ריקות לתוך שקית ניילון אטומה והשלך לאשפההאריזות את ההכנס  .את האריזה הריקה או מעך

 הריקים. ת שימוש חוזר במכלים ואין לעש

 

 

 שנים. 2: באריזה סגורה ללא פתיחה :חיי מדף

 שבועות.  8חיי מדף לאחר פתיחת האריזה : 

 שעות. 12חיי מדף לאחר ערבוב התכשיר במים : 

 
 עזרה ראשונה ומידע לרופא:

 

 עזרה ראשונה
מגע עם 
 העיניים 

מגע הסר  ם הנך מרכיב עדשותבהרבה מים זורמים . אבמיידית שטוף  •
דקות  15ר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך לאח אותן

 לפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי
 

 הסר בזהירות כל  ,בזמן לבישת ביגוד מגןרה של מגע עם העור קבמ • מגע עם העור
שטוף באופן מידי עור חשוף עם מים ביגוד שנחשף לתכשיר, כולל נעליים. 

 ליעוץ רפואי במידה והגירוי ממשיך פנה, וסבון זורמים
פנה  –פנה את הנפגע לאיזור מאוורר ופתוח. במידה ויש קשיי נשימה  • בשאיפה

 לטיפול רפואי מיידי. 
אין להשקות נפגע חסר  אין לגרום להקאה. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. • בבליעה

 את הפה במים ושתה כוס מים. טוףהכרה. באם הנפגע בהכרה ש
 יש להציג תווית זו לרופא.  במקרה של פינוי לעזרה רפואית

 1900777-04לייעוץ רפואי בהרעלות בית החולים רמב"ם, חיפה  טל:  המרכז הארצי למידע 

מידע לרופא : אמיטרז אינו תרכובת של אורגנופוספטים. בחשד בהרעלה הטיפול המומלץ הוא סימפטומטי ותומך, ולשים 

 מה היא באופן נורמלי ספונטנית.לב במיוחד לניטור מערכת הנשימה ותפקוד לבבי. ההחל

 .אין להשתמש באטרופין . אין לעורר הקאה

 
  מיוצר בצרפת INTERVET INTERNATIONAL BV : היצרן

  03-9393000 טלפון  . 6085000שוהם , 960ד.ת ,ן"חמ תעשיות פארק , 23החורש דרך ,מ"בע ווטמרקט ייבוא ושיווק:



 
נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית, עלול לפגוע  השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא

 במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק"
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