อะเบท® มีสวนผสมของทีมีฟอส (temephos) เปนสาร

กำจัดลูกน้ำยุงที่มีประสิทธิภาพสูง เปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลาย สามารถกำจัดลูกน้ำยุง ทั้งการสัมผัสหร�อการ
กลืนกินเขาไป และกำจัดลูกน้ำยุงไดทุกระยะ กอนเขาดักแด
กำจัดไดทั้งในน้ำที่สะอาด และน้ำที่สกปรก

ความเปนพ�ษต่ำ

อะเบท® เปนสารออรกาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผานการ

ทดสอบโดยองคการอนามัยโลก วาเปนสารที่มีความเปน
พ�ษต่ำ ซึ่งไมมีพ�ษตอมนุษย, นก, ปลา, สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
อื่นๆ และสิ�งมีชีว�ตชนิดอื่นๆ ที่ไมใชเปาหมาย หากมีการใชงาน
ตามคำแนะนำบนฉลาก อะเบท® สารนี้มีความปลอดภัยตอ
ปลาและแหลงน้ำ

อะเบท® 1% เอสจ�

สารปองกันและกำจัดลูกน้ำยุง
อะเบท® เปนสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงกนปลอง

ยุงรำคาญ ในแหลงเพาะพันธุยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และทอ
ระบายน้ำภายในบานเร�อนไดเปนอยางดี
อะเบท® ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของ
ลูกน้ำยุงลาย ยุงกนปลอง ยุงรำคาญ ทำใหลูกน้ำยุงตายใน
1 ชั่วโมง และยังคงฤทธิ์อยูไดนานกวา 3เดือน
อะเบท® ยังสามารถใชกำจัดตัวออนของแมลงตางๆได เชน
ร��นน้ำจ�ด ร��นน้ำเค็ม ร��นดำ แมลงหว�่ขาว ฯลฯ

ว�ธีการใช อะเบท® 1% เอสจ�
กำจัดลูกน้ำยุง
1. ใส อะเบท® ในหนองน้ำทั่วไป ใชอัตรา 200 กรัมตอพ�้นที่
ผ�วน้ำ 100 ตรารงเมตร
2. ใส อะเบท® ในทอระบายน้ำ ทองรอง ใชอัตรา 200-300
กรัมตอพ�้นที่ผ�วน้ำ 100 ตรารงเมตร
3. ใส อะเบท® ในภาชนะบรรจ�น้ำดื่ม น้ำใช ในอัตรา 1 กรัมตอ
น้ำ 2 แกลลอน หร�อ 2 ชอนชาตอน้ำ 140 ลิตร
ตุมมังกร (น้ำ 8-10 ปบ) ใชอัตรา 2 ชอนชา
ตุมซีเมนต (น้ำ 12 ปบ) ใชอัตรา 2 ชอนชาคร�่ง
ภายหลังจากใช อะเบท® น้ำในภาชนะจะมีกลิ�นเล็กนอย
1-2 วัน เพ�่อลดกลิ�นใหเร็วข�้น ควรเปดภาชนะทิ�งไว 6-12
ชั่วโมง หร�อเติมน้ำใหเต็ม
4. ใส อะเบท® ในที่รองขาตูกับขาว แจกัน ใชอัตรา 3-5 กรัม
หร�อ 1/10 ชอนชา
5. เพ�่อใหการกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำจัด
ตัวเต็มวัยของยุงควบคูกันไป

ปลอดภัยจากยุงลาย

คำเตือน

ควรใช อะเบท® ตามอัตราใชที่กำหนดไว เพ�่อไมใหเกิด
อันตรายตอคนและสัตวเลี้ยง
กอนใช อะเบท® ควรศึกษารายละเอียดและอานคำแนะนำ
ว�ธีการใช ในฉลาก และปฏิบัติตามโดยเครงครัด

นำเขาโดย : บร�ษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเร�่ยม ทาวเวอร 622 ถนนสุข�มว�ท 24 แขวงตลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2624 1999

จำหนายโดย : บร�ษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร ชั้น 7 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2254 8301-7

®
ผูแทนจำหนาย :

กำจัดแหลง
เพาะพันธุ
ยุงลาย

ไขเล�อดออก

ไขซิกา (Zika fever)

มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเปน
พาหะนำโรค มักเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกวา 15 ป
โดยเฉพาะเด็กกอนวัยเร�ยนและผูสูงวัย

เชนเดียวกับโรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และไขเหลือง
สาเหตุหลักของการติดเชื้อ เกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด และชองทางอื่นๆที่อาจเปนไปได เชน การแพร
ผานทางเลือด การแพรจากมารดาที่ปวยสูทารกในครรภ

(Dengue homorrhagic fever)

อาการของไขเล�อดออก

ผูปวยจะมีอาการดังตอไปนี้
มีไขสูงติดตอกันหลายวัน
ปวดศร�ษะ
ปวดทอง เจ็บลิ�นป และเบื่ออาหาร
เจ็บบร�เวณชายโครงดานขวา
มีจ�ดเลือดเปนผ�่นแดงเล็กๆ ใตผ�วหนัง
อาเจ�ยนเปนเลือด
ถายเปนเลือด

หากไมร�บนำสงแพทยหร�อรักษาไมถูกว�ธี ผูปวยอาจเสียชีว�ตได

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยูในตระกูลฟลาว�ไวรัส มียุงลายเปนพาหะนำโรค

อาการของไขซิกา

ระยะฟ�กตัวของโรคไขซิกาใชเวลาเฉลี่ย 4-7 วันหลังโดนยุงกัด อาการที่พบบอย ไดแก มีไข มีผ�่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ
ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ออนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหลานี้ไมรุนแรง และเปนอยูประมาณ 2-7 วัน
ยกเวน ในหญิงตั้งครรภ อาจทำใหเด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หร�อมีภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ ได

ไขเล�อดออก ไขซิกา โรครายแรงจากยุงลาย

ยุงลายเปนพาหะ ที่ทำใหเชื้อไวรัส สาเหตุไขเล�อดออก และไขซิกา แพรกระจายอยางรวดเร็ว

ว�ธีปองกันไขเลือดออก และไขซิกา คือ การปองกันไมใหยุงลายกัดและวางไข โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหลงเพาะพันธุ
ตางๆใหหมดไป แหลงที่พบลูกน้ำยุงลายมาก ไดแก ตุมน้ำในบานและนอกบาน น้ำในที่รองขาตูกับขาว แจกัน จานรองกระถาง
ตนไม ภาชนะนอกบานที่มีน้ำฝนขัง เชน กระปอง โอง อาง ไห ยางรถยนตเกา แจกันศาลพระภูมิ เปนตน

“ อยางไรก็ตาม ควรระวังบุตรหลานของทานใหปลอดภัยจาก ไขเลือดออก และไขซิกา ”
1. อยาใหเด็กโดนยุงกัด ควรนั่งหร�อนอนในที่สวาง และกางมุงนอน
2. อยาใหมีน้ำขังบร�เวณบาน ควรทำลายภาชนะที่ไมใชแลว เชน ไห ชามแตก กระปอง ยางรถยนตเกา เปนตน
3. ปดฝาตุมน้ำทุกครั้งภายหลังใชเสร็จ
4. น้ำในภาชนะที่ใชควรเปลี่ยน ทุก 7 วัน
อาการแสดงจ�ดเลือดออกบร�เวณขน

ยุงลาย พาหะนำโรคไขเลืดออกและไขซิกา

มีลักษณะเปนยุงตัวเล็ก สีดำ มีลายขาวสลับดำ
บร�เวณลำตัว สวนขาและทองแบงเปนปลองๆ ชอบหากิน
เวลากลางวัน ชอบอยูในที่มืด มักวางไขในภาชนะที่มีน้ำ
สะอาดขังอยู ไขของยุงลายสามารถทนตออากาศแหงไดดี
ใชเวลาฟ�กเปนลูกน้ำและลอกคราบเปนตัวยุงประมาณ
8-12 วัน

อะเบท® กำจัดลูกน้ำยุงลาย
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