
500 มิลลิลิตร

ปริมาณสุทธิ :

Made in USA

ประโยชน ์: ใช้ป้องกนัและก�ำจดัตวัเรอืด และแมลง ในอำคำรบำ้นเรอืน โรงงำน      
                 อตุสำหกรรม เช่น มด แมลงสำบ ยุง แมลงวนั

ห้ำมน�ำไปใช้ทำงกำรเกษตร

ระวงั
เป็นอนัตรำยเมือ่กลนืกนิ

เป็นพษิรำ้ยแรงตอ่ส่ิงมชีวีติในน�้ำ

ชื่อและอัตรำส่วนของสำรส�ำคัญ :
ไบเฟนทริน (BIFENTHRIN)           4.5% W/V
อิมิดำโคลพริด (IMIDACLOPRID)   5.5% W/V

BITHORTM

DUAL ACTION INSECTICIDE

ไบธอร์
ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทิไซด์
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วธิใีช้  ตอ้งใช้โดยผู้ช�ำนำญกำรก�ำจดัแมลงเทำ่นั้น ผู้ฉีดตอ้งสวมถุงมอื หน้ำกำก 
และอปุกรณป้์องกนัทีเ่หมำะสม กอ่นใช้ให้คนและสัตวเ์ลีย้งออกจำกห้องนั้นกอ่น 
และเขยำ่ภำชนะบรรจุกอ่นใช้

ส�ำหรบัฉีดพน่พืน้ผวิเพือ่ก�ำจดัตวัเรอืด
ใช้ ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์ในอตัรำส่วน 100 มลิลลิติร ผสมกบัน�ำ้ 
10 ลติร แลว้น�ำส่วนผสมน้ีไปฉีดพน่ตวัเรอืดทีอ่ยูต่ำมซอกมุมหรอืแหลง่หลบซ่อน 
เช่น หวัเตยีง โต๊ะหวัเตยีง ตูเ้ส้ือผ้ำ ฝำผนงั ฐำนรองทีน่อน กรอบหรอืโครง
ของเตยีง ตำมรอยแยกหรอืรอยตอ่ของเฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้
• ห้ำมฉีดพน่ลงบนทีน่อนโดยตรง
• หำกมคีวำมจ�ำเป็นตอ้งฉีดพน่บนทีน่อนหรอืฟกู ให้ถอดผ้ำปทูีน่อนออกกอ่นและ
ฉีดพน่เฉพำะบรเิวณตะเข็บทีน่อนให้พอชืน้เทำ่นั้นและตอ้งรอจนกวำ่บรเิวณทีถ่กู
ฉีดพน่แห้งสนิทอยำ่งน้อย 2-3 วนั จงึจะสำมำรถน�ำทีน่อนกลบัมำใช้ไดต้ำมปกติ
• ห้ำมฉีดพน่แบบฟุ้ งกระจำย ควรฉีดพน่เฉพำะจุด และระวงัไมใ่ห้ไบธอร ์ ดอูอ้ล    
แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์ไหลนองออกนอกบรเิวณทีฉี่ดพน่
• ห้ำมฉีดพน่ลงบรเิวณพืน้ผวิทีน่อนหรอืเฟอรนิ์เจอรท์ีส่ำมำรถสัมผสัถกูไดง้ำ่ย 
ให้ฉีดพน่เฉพำะบรเิวณขอบหรอืดำ้นใตข้องเฟอรนิ์เจอร ์ขอ้พบั ตะเข็บ 
หรอืซอกมุม เทำ่นั้น
• หลงัจำกกำรฉีดพน่ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์แลว้ ควรด�ำเนิน
กำรรือ้ท�ำลำย แหลง่หลบซ่อนของเรอืดทีม่อียูท่ ัง้หมด เช่น ใตเ้ตยีง รอยขำด
ของวอลลเ์ปเปอร ์รอยตอ่ ระหวำ่งหวัเตยีงกบัผนงัห้อง และซ่อมแซมปรบัปรงุ
ใหมโ่ดยใช้ ซลิโิคน (silicone) หรอืกำวยำงอดุรอยแนวแตกเหลำ่น้ีเพือ่ไมใ่ห้เป็น
ทีห่ลบซ่อนของเรอืดอกีตอ่ไป

ส�ำหรบัฉีดพน่พืน้ผวิเพือ่ก�ำจดัแมลงคลำน เช่น มด แมลงสำบ
ใช้ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซดจ์�ำนวน 100 มลิลลิติร ผสมกบัน�้ำ 
10 ลติร ฉีดพน่ในอตัรำ 1 ลติรตอ่พืน้ที ่20 ตำรำงเมตร ฉีดพน่ตำมแหลง่หำ
อำหำร ทำงเดนิ หรอืแหลง่หลบซ่อนของแมลง ทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำร
ส�ำหรบัฉีดพน่พืน้ผวิเพือ่ป้องกนัก�ำจดัแมลงบนิ เช่น ยงุ และแมลงวนั
ใช้ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซดจ์�ำนวน 100 มลิลลิติร ผสมกบัน�้ำ 10 
ลติร ฉีดพน่ในอตัรำ 1 ลติรตอ่พืน้ที ่20 ตำรำงเมตร ตำมแหลง่เกำะพกัของ
แมลงบนิ
ในห้องครวัและโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำร ให้ปกปิดหรอืเคลือ่นยำ้ยอำหำร 
ภำชนะ รวมทัง้พืน้ผวิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติอำหำร ห้ำมฉีดพน่ขณะท�ำกำร
ผลติ ภำยหลงักำรฉีดพน่ กอ่นจะท�ำกำรผลติให้ท�ำควำมสะอำดพืน้ผวิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรผลติ

ค�ำเตอืน
1. ห้ำมรบัประทำน
2. ตอ้งใช้ดว้ยควำมระมดัระวงั ขณะฉีดพน่ควรอยูเ่หนือลม ตอ้งระวงัมใิห้เขำ้ตำ ปำก จมกู  
    หรอื ถกูผวิหนงั หรอืเส้ือผ้ำ
3. หลงัจำกพน่ ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์เสร็จแลว้ ตอ้งอำบน�้ำเปลีย่นเส้ือผ้ำ 
    กอ่นรบัประทำนอำหำร ดืม่น�้ำ หรอืสบูบหุรี ่และซกัชุดทีส่วมท�ำงำนให้สะอำด
4. ห้ำมฉีดพน่ในห้องทีม่เีด็กออ่นหรอืผู้ป่วย
5. ขณะท�ำกำรฉีดพน่ ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์ในอำคำร ให้ผู้ไมเ่กีย่วขอ้งและ
    สัตวเ์ลีย้งออกจำกบรเิวณทีฉี่ดพน่และไมเ่ขำ้ไปในบรเิวณนั้น จนกวำ่บรเิวณทีฉี่ดพน่จะ
    แห้งสนิท
6. ในกรณทีีฉี่ดพน่ในห้องนอน ห้องนั่งเลน่ เพือ่ก�ำจดัตวัเรอืด ให้ผูไ้มเ่กีย่วขอ้งกบักำรฉีดพน่ 
    ออกจำกห้องทีก่�ำลงัฉีดพน่ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์และเมือ่ฉีดพน่เสร็จแลว้ 
    ควรเปิดหน้ำตำ่งหรอืเครือ่งระบำยอำกำศทิง้ไว ้จนกวำ่บรเิวณทีฉี่ดพน่จะแห้งสนิทอยำ่งน้อย 
    2-3 วนั จงึจะสำมำรถเขำ้ไปใช้พืน้ทีไ่ดต้ำมปกต ิ
7. ภำชนะบรรจุไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์เมือ่ใช้หมดแลว้ตอ้งท�ำลำย ห้ำมน�ำ
    ไปบรรจุส่ิงอืน่ใด และห้ำมน�ำไปเผำไฟ จะเกดิอนัตรำย
8. ห้ำมทิง้ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์หรอืลำ้งภำชนะบรรจ ุอปุกรณ ์หรอื เครือ่งพน่ 
    ลงในแมน่�้ำ ค ูคลอง แหลง่น�้ำสำธำรณะ 

วธิกีำรแกพ้ษิเบือ้งตน้
1. หำกถกูผวิหนงั ให้ลำ้งออกดว้ยน�้ำจ�ำนวนมำกๆ ถำ้เป้ือนเส้ือผ้ำ ให้รบีถอดออกแลว้
    เปลีย่นใหมท่นัที
2. หำกสดูดมให้น�ำผู้ป่วยออกจำกบรเิวณทีใ่ช้ไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด์
3. หำกเขำ้ตำ ให้รบีลำ้งดว้ยน�้ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคอืงทเุลำ หำกไมท่เุลำให้ไป
    พบแพทย์
4. หำกกลนืกนิไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด ์ห้ำมท�ำให้อำเจยีน ให้รบีน�ำส่งแพทย์
    พรอ้มภำชนะบรรจุ ฉลำกหรอืใบแทรกของไบธอร ์ดอูอ้ล แอ๊คชัน่ อนิเซ็คทไิซด์
วธิเีก็บรกัษำ เก็บให้มดิชดิ ให้หำ่งจำกเด็ก อำหำร สัตวเ์ลีย้ง เปลวไฟ หรอืควำมรอ้น
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