
CYPERTIN SC 

SÜSPANSĠYON KONSANTRE (SC) 

3 AYLIK SİNEK İLACI 

Bileşimi : Alpha-cypermethrin %10 g/l, Tepkimesiz bileşenler %90 g/l 

Kimyasal adı : a-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl-cis, trans-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-

dimethdimethycyclopropanecarboxylate 

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR 

Sivrisinek, Karasinek ve Hamamböceği 

Hedef Zararlı Uygulama Alanı ve Metodu 
Sulandırma 

Oranı 
Uygulama 

Dozu 

KARASĠNEK 

Boş Kapalı Alan 

Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey 
Ġlaçlaması 

40 ml ilaç + 5 lt su 

50 ml/m
2
 

0,015 g.a.i / m
2
 

SĠVRĠSĠNEK 

Boş Kapalı Alan 

Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey 
Ġlaçlaması 

60 ml ilaç + 5 lt su 

50 ml/m
2
 

0,02 g.a.i / m
2
 

HAMAMBÖCEĞĠ 

Boş Kapalı Alan 

Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey 
Ġlaçlaması 

45 ml ilaç + 5 lt su 

50 ml/m
2
 

0,012 g.a.i / m
2
 

Kullanım Şekli 

CYPERTIN SC suyla seyrltilir ve sırt pülverizatör pompaları, el spreyleri ve filtreler ile kullanılır. Hamamböceği 
mücadelesi için uygulama gece yapılır. 

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Depolama ve kullanım sonrasında su, yiyecek ve besin maddelerine temas ettirmeyiniz ve bu tür maddelerden 
uzak tutunuz. Serin ve kuru bir yerde yiyecek maddelerinden uzakta muhafaza ediniz. Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. 

ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSİT 

Zehirlenme Belirtileri 

Ġlaç, solunum yolu le veya kazaren ağız yolu ile alındığında ve deriye temas ettiğinde; halsizlik, yüzde yanma, 
batma, el ve ayakta karıncalanma hissi, deride kızarıklıklar, solunum güçlüğü görülebilir. 

İlk yardım önlemleri 

Deri teması ile ilaçlanmış elbise ve ayakkabıları çıkarınız. Su ve sabun ile yıkayınız. Zehirlenme durumunda 
doktor çağırınız ve en yakın bir doktora etiketi ile birlikte başvurunuz. 

Toksisitesi : Sıçanlarda ağızdan akut LD50: 680 mg/kg 

Andidotu : Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre doktor tarafından tedavi uygulanır. 

ÜRÜN ALIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 



Kullanma prosedürleri : Sprey buharını solumaktan kaçının. Gözlere, cilde ve giysilere temas ettirmeyiniz. Ateş ve 
alev yakınında kullanmayınız. 

Depolama prosedürleri : Ateş ve alev yakınında kullanmayın veya depolamayın. Su, yiyecek veya besinlere 
bulaştırmayın, bunların yanında depolamayın veya bunların bunların yanına yerleştirmeyin. Ġdeal saklama ısısı 
10-27 C

0
dir. Arılar için zehirlidir. 

 Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

 Buhar ve zerrelerini solumayınız. 

 Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız 

 Uygulama ve hazırlık aşamasında hiç bir şey yemeyiniz, içemyiniz, sigara kullanmayınız. 

 Ġnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz. 

 


