
“קינג BOX“ הינה תחנת האכלה לתיקנים המכילה 
 . FIPRONILפיתיון אטרקטיבי במיוחד על בסיס
יעיל להדברת מינים שונים של תיקנים כגון: תיקן 
אמריקאי.                                                                               תיקן  מזרחי,  תיקן  פסים,  תיקן  גרמני, 
של  נגיעות  יש  בהם  באתרים  ליישום  מיועדת 
מגורים,  בניני  תעשייתיים,  מבנים  כגון:  תיקנים 

משרדים, מסעדות, מחסנים וכו’.

מהאריזה.  התחנה  את  הוצא  השימוש:  הוראות 
סובב את חלקה העליון של התחנה עד לפתיחתם 
את  למקם  יש  הכניסה.  פתחי  של  המקסימאלית 
תיקנים.  פעילות  נראתה  בהם  באזורים  התחנה 
מטר   1-1.5 במרחק  נוספת  תחנה  להניח  מומלץ 
במקומות  התחנה  את  להניח  יש  הצורך.  במידת 

בהם אין גישה לילדים ולחיות מחמד.

בהם  באזורים  התחנה  את  הניחו  הבית:  בתוך 
כגון:  התיקנים  של  מסתור  במקומות  או  נראים 
מים,  צינורות  סביב  תנורים,  מקררים,  מאחורי 
ארונות, מדיחי כלים או מכשירים אחרים, בסדקים 

ובחריצים בקירות, רצפות או תקרות. 

התחנה  את  הניחו  ומבנים:  לבתים  מחוץ  יישום 
במקומות הימצאות של תיקנים בשטחים חיצוניים 
בקרבת  תחנה  הניחו  וכד’,  חצרות  מרפסות,  כגון 
אוויר,  מיזוג  יחידות  של  בסביבה  חריצים  סדקים, 
דלתות  משקופי  חלונות,  חשופים,  צינורות 

ומפתנים, גדרות עצים וכו’.

אזהרות לאדם: מזיק בבליעה. מגרה את העיניים.

במים,  החיים  ליצורים  רעיל  לסביבה:   סיכונים 
טווח  ארוכות  שליליות  להשפעות  לגרום  עלול 

לסביבת מימית. רעיל מאוד לדבורים.

ילדים.  של  ידם  מהישג  הרחק  בטיחות:  אמצעי 
שמור במקום קריר. אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן 
שימוש החומר. מנע  מגע של התכשיר עם העור, או 
העיניים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד במים 
לפחות 15 דקות ופנה מיד לייעוץ רפואי. הסר מיד 

עם  מגע  של  במקרה  המזוהמים.  הבגדים  כל  את 
לרוקן  אין  וסבון.  מים  בהרבה  מיד  שטוף  העור, 
למערכת ניקוז. בעת תאונה או אם אתה חש ברע, 
פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את התווית/ האריזה. 
מיד  פנה  להקאה;  לגרום  אין  בליעה  של  במקרה 

לייעוץ רפואי, והצג אריזה זאת או את התווית. 

רמב”ם   חולים  בבית  להרעלות  מידע  מרכז 
.04 – 8541900

לנקב  יש  בתום השימוש  ריקות:  טיפול באריזות 
ולהשליך  ניילון  לשקית  להכניס  האריזה,  את 

לאשפה.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית 
תכשירי  לאחסון  המיועד  ונעול  מוצל  במקום 
הדברה ולמנוע  גישה לילדים ושל אנשים אחרים 

שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

מכיל: פיפרוניל )FIPRONIL( 0.05% חומר מר )ביטרקס( % 0.001 ותערובת חומרי משיכה ומים עד להשלמת 100% 
בתוך תחנת האכלה מפלסטיק.

“קינג BOX” תחנת האכלה להדברת תיקנים
המכיל “קינג ג’ל” פיתיון להדברת תיקנים
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מכיל: 2 תחנות האכלה במשקל 1.5 ג’ כ”א

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, 
המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק.

قررت وزارة حامية البيئة أن استعامل هذا املستحرض بشكل مخالف لتعليامت امللصق ميكنه أن يعرض صحة الجمهور، 
املستخدم وجودة البيئة للخطر ويشكل مخالفة للقانون.
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رقم املجموعة:                              تاريخ انقضاء املفعول:

عىل  تحتوي  للرصاصري  إطعام  محطة  هي    BOX كينغ
طعم جذاب بشكل خاص عىل أساس FIPRONIL. فعالة 
الرصصور  مثل:  الرصاصري،  من  مختلفة  أنواع  إبادة  يف 
الرصصور  الرشقي،  الرصصور  املخطط،  الرصصور  األملاين، 
آفات  فيها  التي  املواقع  يف  للتطبيق  معّدة  األمرييك, 
السكنية،  املباين  الصناعية،  املباين  مثل:  الرصاصري،  من 

املكاتب، املطاعم، املخازن، إلخ.

الرزمة.  من  املحطة  بإخراج  قم  االستعامل:  تعليامت 
أدر جزء املحطة العلوي حتى يتم فتح فتحات الدخول 
العليا إىل حدها األقىص. يجب وضع املحطة يف املناطق 
التي تم فيها رصد نشاط الرصاصري. يوىص بوضع محطة 
األمر. يجب وضع  لزم  إذا  بعد 1 – 1.5 مرت  إضافية عىل 
وصول  إمكانية  فيها  توجد  ال  التي  األماكن  يف  املحطة 

األوالد والحيوانات البيتية إليها.

داخل البيت: ضعوا املحطة يف املناطق التي تم رصد الرصاصري 
فيها أو يف أماكن اختبائها، مثل: وراء الثالجات، األفران، حول 
أنابيب املاء، الخزائن، الجاليات أو األجهزة األخرى، يف الشقوق 

والفتحات يف الجدران، األرضيات أو السقوف. 

التطبيق خارج البيوت واملباين: ضعوا املحطة يف أماكن 
الرشفات  مثل  الخارجية  األسطح  عىل  الرصاصري  تواجد 
من  بالقرب  املحطة  ضعوا  ذلك.  إىل  وما  والساحات، 
الشقوق، الفتحات حول وحدات تكييف الهواء، األنابيب 
أسوار  والعتبات،  األبواب  هياكل  النوافذ،  املكشوفة، 

األشجار، إلخ.

تهيج  إىل  يؤدي  البلع.  عند  مرّض  للبرش:  تحذيرات 
العينني.

األخطار عىل البيئة: ساّم للكائنات الحية املائية، ميكنه 
أن يرتك آثارًا سلبية طويلة األمد عىل البيئة املائية. سام 

جًدا للنحل.

األطفال.  يدي  متناول  عن  أبعده  الوقاية:  إجراءات 
األكل،  عن  امتنع  الربودة.  معتدل  مكان  يف  به  احتفظ 
مالمسة  امنع  املادة.  استعامل  خالل  والتدخني  الرشب 
العينني،  مالمسة  حال  يف  العينني.  أو  للجلد  املستحرض 
قم بغسلهام فورًا باملاء ملدة 15 دقيقة عىل األقل وتوجه 
فورًا للحصول عىل استشارة طبية. قم بإزالة كافة املالبس 

اليدين  اغسل  الجلد،  الحال. يف حال مالمسة  يف  امللوثة 
حظر اإلفراغ يف شبكة الرصف  بالكثري من املاء والصابون. ُيٌ
بوعكة،  شعرت  إذا  أو  حادث،  وقوع  حال  يف  الصحي. 
توجه فورًا للحصول عىل استشارة طبية وأعرض الالصقة/ 
توجه يف  بالتقيؤ؛  التسبب  ُيحظر  البلع  العبوة. يف حال 
هذه  بعرض  وقم  طبية،  استشارة  عىل  للحصول  الحال 

العبوة أو الالصقة. 

مركز املعلومات للتسمم يف مستشفى رمبام
04 - 8541900 

يجب  االستعامل  انتهاء  بعد  الفارغة:  العبوات  معالجة 
سلة  يف  ورميها  نايلون  كيس  يف  إدخالها  العبوة،  ثقب 

املهمالت.
التخزين: يجب تخزين املستحرض يف مكان مقفل معّد 
غري  اآلخرين  واألشخاص  األوالد  وصول  ومنع  للمبيدات 

املخولني الستعامل املستحرض.

يحتوي عىل: 2 محطات طعام بوزن 1.5 غم كل واحدة

كينغ BOX - محطة إطعام إلبادة الرصاصري
يحتوي عىل كينغ جّل - طعم إلبادة الرصاصري 

يحتوي عىل: فيربونيل FIPRONIL( %0.05( مادة مرة )بيرتكس( 0.001% ومزيج من مواد الجذب واملاء لالستكامل إىل 100% داخل 
محطة إطعام بالستيكية.


