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PARACID - base 
 הרכב:

Sodium Chlorite– 3.10% 
.%996מים   

פטמות לפני  לחיטויתכשיר  Paracid Base התוויה:
 Paracid Activeמשולב עם  ואחרי חליבה, 

 

                         
  ל' 20 מיכל  נפח: תכולה /                                  

                                 
 ההוראות כל קרא בעיון את                                

 לפני השימוש בתכשיר.                                   

 רותים הווטרינריים במשרד החקלאותהשי שיוןיבר
 1574 'מס 

  לשימוש וטרינרי בלבד
 לא לשימוש ביתי 

  גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק חמור לעיניים., חומר קורוזיבי            :לאדם אזהרות

                         
 :  אמצעי בטיחות ומיגון

 כפפות גומי סרבל עמיד לכימיקלים ונעלי עבודה, :הכולל השתמש בציוד מגןבמהלך הדילול                               
 עם מסנן משולב EN-136)יש להשתמש במסכת פנים מלאה )לפי תקן (, EN-374/3)לפי תקן                                       

 כי הנשימה.רלהגנה על ד ABEK2P3.מסוג   EN14387))לפי תקן                               

 
 אין לשפוך את התכשיר המרוכז למקורות מים וביוב.         סיכונים לסביבה:

 

  ctiveAParacidעם  רק לשימוש משולבהמוצר מיועד אך ו       :הוראות שימוש

 במערכת אוטומטית או באופן ידני.  Paracid Active -ו    Paracid Base -ניתן לערבב את ה                                

 

 לשימוש במערכת אוטומטית.                           

 ,למערכת אוטומטית באמצעות בקר Paracid Base  -ו Paracid Active יש להזין את                                

 לקבלת  מוצר מוכן לשימוש.                         

 

 : להכנת תמיסה מוכנה לשימוש באופן ידני                             

 :שימושמוכנה לליטר  20תמיסה של  כדי להכין יש להכין את התמיסה באזור מאוורר היטב.                

  סמ"ק של התכשיר 452 יש למדוד Base Paracid  

  של סמ"ק  113לכמות זאת יש להוסיףParacid Active   .ולערבב בעדינות 

  לפני הוספת המים. דקות 5במשך להמתין יש 

 ל' מים( 19.435ליטר  ) 20 -ל .באיכות מי שתיה ם מיםיש לדלל את התמיסה ע 

 יש להשאיר את התמיסה למשך מספר הפטמות של: הברשה/ טבילה / ריסוס לפני חליבה ,

 .שניות ולנגב

  :היישום  ריסוס / טבילה של הפטמות, )אין צורך בניגוב( לאחר חליבה 

 מקום קריר ומוצל.לשמור בו יש להכין את התמיסה אחת לשבוע  

 

 לאחר איסוף המוצקים יכל אשפהלמ יש לכסות את השפך בנסורת / חול, לאסוף את המוצקים:  טיפול בתכשיר שנישפך

 מים.הרבה עם המזוהם לשטוף את האזור יש                                  
 

 המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים. תובאריזאת התכשיר אחסן יש ל                   :אחסון

 ם אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. ואנשי הרחק מהישג ידם של ילדים                             

 אחסן הרחק ממקור חום וממוצרי מזון.                             

 
 להחזיר את המיכל הריק ליצרן.בגמר השימוש, יש   :טיפול באריזות ריקות

 
  לעור.ם נדבקו אבמקרה של מגע בעור, הסר בגדים ונעלים נגועים אלא : עזרה ראשונה ומידע לרופא



 הצורך הפנה  לטיפול רפואי. במידת  לפחות דקות 15במשך  שטוף עם כמויות גדולות של מים                      
 הסר עדשות מגע )עיניים פקוחות(  לפחות  דקות 15שטוף במים במשך  :במקרה של מגע בעיניים                      

 .לטיפול רפואיפנה והבמידה וניתן המשך לשטוף                        
כוסות מים. הפנה  1-2-באין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה  :במקרה של בליעה -

     השקות נפגע חסר הכרה.ללטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין 
פנה  .אם יש צורך הנשם עם חמצן הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר , פנהשאיפהבמקרה של  -

 צורך.לקבלת טיפול רפואי במקרה ה
 

 .04-7771900רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה, טלפון  למידעלמידע נוסף: המרכז הארצי 
 .לרופא MSDSו/או במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו 

 מספר אצווה של התכשיר תאריך תפוגה
 פרטי היצרן / פרטי היבואן

 19239קיבוץ דליה  ה פרופשיונלזהר דלישיווק:  19239זהר דליה קבוץ דליה היצרן: 
  01.2020  תאריך עדכון התווית

השירותים הווטרינריים קובעים אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המוטבע על גבי האריזה. 
עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור  , שלא על פי הוראות התווית ששימוש לא נכון בתכשיר

 !!הסביבה ומהווה עבירה על החוקו
 


