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ASEPT - TEAT 
 עטינים ופטמות ולחיטוי משטחים במשק החי ובמפעלי מזון מן החי.חיטוי טבליות כלור תוססות ל

  Troclosene Sodium 62.5%הרכב: חומר פעיל  
 גרם 4משקל כל טבלית  טבליות 300

  Troclosene Sodium גרם 2.5ומתוכם 
 חל"מ  ppm  1500טבלית מומסת בליטר מים=  1

 גרם  1000: תכולה / נפח

 לכמות הרצויה של מים TEAT - ASEPT יש להוסיף טבליות  :הוראות שימוש
 בהתאם לשימוש והריכוז המומלץ בטבלה הבאה:להמסה מהירה של הטבליות(  C°40 רצוי בטמפרטורה של )

 TEAT - ASEPTטבלת מיהול  של טבליות 
 ליטר מים מספר טבליות לפני החליבה לשטיפת פטמות/עטינים

   .  שטיפת פטמות/עטינים1
 1 1 א.  בזמן התפרצות מסטיטיס      
 10 1 ב.  בשימוש שגרתי למניעת מסטיטיס      

 10 1 .  שטיפת ידיים לעוסקים בחליבה2
 1 1 .  ריסוס על פטמות3
   .  טבילת פטמות4

 1 2 א.  בזמן התפרצות מסטיטיס      
 1 1 יטיסב.  בשימוש שגרתי למניעת מסט      

 ליטר מים מספר טבליות לאחר חליבה
 1 1 .  ריסוס על פטמות1
   .  טבילת פטמות2

 1 2 א.  בזמן התפרצות מסטיטיס      
 1 1 ב.  בשימוש שגרתי למניעת מסטיטיס      

   .  אשכול חליבה3
 10 1 א.  בין פרה לפרה     
 10 1 ב.  בסוף החליבה      

 ליטר מים פר טבליותמס וציוד שטחים מ
 5-10 1 של משטח נקי עם מטלית ניגוב .  ריסוס או 1
 2-5 1 ציוד מזוהםבשטיפה או השרייה של .  2

 טבליות לליטר מים  2* יש להתייעץ עם רופא המערך הארצי לבריאות העטין לפיו השימוש המומלץ לחיטוי פטמות הוא 
 לפני ואחרי חליבה    

 מרסס ידני או בעזרת מטלית נקייה אמבט השרייה,  ב בתמיסה בעזרתמשטחים וכלים יש להרטי
 .פולט גז רעיל במגע עם חומצות  . בבליעה זיקמ ודרכי הנשימה, מגרה את העינייםחומר מגרה,   -אזהרות

 הרחק מהישג ידם של ילדים.הרחק ממקור חום, 
 מאוורר היטב. יבש ושמור את האריזה במקום 

 חרים פרט למיםאין לערבב עם חומרים א
 ימנע ממגע עם העיניים,העור והבגדים הבעת הטיפול בחומר  :אמצעי בטיחות ומיגון

                         .ומשקפי מגן כפפות גומי  כוללה מגןציוד בו 3P2Aבמסכת נשימה עם מסנן מסוג שתמש ה
 לבעלי חיים שוכני מים., עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.מאוד  רעיל   סיכונים סביבתיים:

    אין לזהם מקורות מים.
 מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, יבש, יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום  :אחסון

  להשתמש בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים             
 אל  מיכל , להוסיף את מי השטיפה פעמים שלוש את האריזה  בגמר השימוש, יש לשטוף: טיפול באריזות ריקות

 להשליך לאשפה . ו  ההשריה, לנקב  את המיכל                                       
 :עזרה ראשונה ומידע לרופא

 ם נדבקו לעור.  שטוף עם כמויותאנגועים אלא הסר בגדים ונעלים  - במקרה של מגע בעור 
 לטיפול רפואי. הפנה ,דקות לפחות 10גדולות של מים 

 לטיפול רפואי מחשש והפנה חבוש בתחבושות סטריליות דקות לפחות 15שטוף במים במשך  - במקרה של מגע בעיניים
  לפגיעה מושהית.

כוס מים יש להמשיך במתן מים לנפגע) כוסות מים. 3-שקה באין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, ה - במקרה של בליעה
 חסר הכרה. אין להשקות נפגע הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. דקות( בהתאם לחומרת הפגיעה 10מדי 

 .מיידי פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי -במקרה של שאיפה
  .MSDSאו ית ו/ובפניה לקבלת עזרה רפואית יש להציג תו

 ".04-8541900רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה, טלפון  ץ"למידע נוסף: המרכז הארצי לייעו
 "במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא".

  מיום הייצור חודשים  36:של התכשיר תאריך תפוגה
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