
NATO 
Tescilli Ürünler 

www.idcbiosis.com
HAŞERE - VEKTÖR'LERE KARŞI 
 KİŞİSEL - PERSONEL KORUMA 

      ASKERİ ÜNİFORMA ve TÜM ASKERİ TEKSTİL  EKİPMANLARINDA
     ZEHİRLİ BÖCEKLER ve KEMİRGENLERİN TAŞIDIĞI   

   MİKROORGANİZMALAR KARŞI NATO TESCİLLİ KORUYUCU ÜRÜNLER 

Deve Örümceği



Permapel üniforma böceksavarlar, Askeri üniformalar, Kasklar, Çadırlar, Sineklikler ve Sırt çantaları için uzun 
süreli ve sağlam bir koruma sağlar. Bu çok etkili böcek ilacı uygulamaları, Sivrisineklerin, Kenelerin ve diğer 
iğneli böceklerin sebep olduğu Sıtma, Dang Humması ve Batı Nil virüsü gibi tropikal hastalıklara karşı korumaya 
yardımcı olması için üretilmiştir. Bez ile kullanım için sıvı konsantre şeklinde ve hızlı ve uygun bir uygulama için 
kullanıma hazır bir kişisel sprey şeklinde mevcuttur. 

Permapel Konsantre Üniforma Böceksavar 
• Sivrisineklere, tatarcıklara, kenelere ve diğer iğneli böceklere karşı koruma

sağlar
• %10 permetrin içerir
• Tüm tropikal iklimlerde kullanıma uygundur
• Tüm askeri üniformalar için uygundur
• Çadırlarda, sinekliklerde, sırt çantalarında ve kamp bezlerinde kullanılabilir
• Her türlü sivil elbisesinde kullanılabilir
• 3 dakika uygulama süreci
• Kolay dilüsyon ve imersiyon uygulaması
• İğneli böceklere karşı 3 aya kadar koruma
• Lekesiz ve kokusuzdur

NSN 6840-99-300-0661 

Permapel Kullanıma Hazır Üniforma Böceksavar 

İnce Taneli- 
Sprey gibi yüksek kaliteli 

buharı tüm yüzeylere 
yayılabilir 

Uzun süreli püskürtme- 
Saniyede 1.20cc sabit bir 

çıkış ilk damladan son 
damlaya kadar 

devamlı olarak dağıtılır 

Sürekli püskürtme-
Tekrarlı çalıştırma, geniş 

alanların hızlı ve kolay 
kaplanmasını sağlayan 
sonsuz bir püskürtme 

sağlar. 

Baş aşağı- 
Şişe içi poşet ulaşılması 
zor alanlara 360 derece 

püskürtme sağlar. 

Havasız 
Tam hava izolasyonu 

oluşum bütünlüğünü güçlendirir 

Son damlaya kadar 
%98+ sıvı tahliyesiyle 

sarfiyat olmaz 

• %0.5 permetrin içerir
• 300ml kullanıma hazır sprey şişesi
• Püskürtücü, sivrisineklere, tatarcıklara ve diğer
iğneli böceklere karşı koruma sağlar

• Her türlü askeri üniformada, çadırda ve sineklikte
kullanılabilir.

• Tüm tropikal iklimlerde kullanıma uygundur

NSN 6840-99-670-14691 
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Cildin böcek ısırıklarından korunması çok önemlidir.  Deet'li krem ve spreyler,  bunun yanı sıra Deet'siz bir alternatif de 
mevcuttur. Kaşınmak daha ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için, ısırma ve sokma durumlarında ilaç vermek 
önemlidir 

DEET (dietiltoluamid), uzun süredir en etkili sivrisinek savar olarak kabul edilmektedir. Aslında ABD'de askeri kullanım amacıyla 
geliştirilmiştir ve sivrisinek alıcılarının, sivrisinekleri çeken insan terini, kokusunu veya CO2 emisyonunu algılamasını engellemek 
için üretilmiştir. 

Deet 34% Krem - Kişisel Böcek Savar - 60 ml 

• Çift yönlü-Maksimum koruma için Deet ve doğal pretrin içermektedir.
• Geniş spektrum-sivrisineklere, tatarcıklara, titrer sineklere, at sineklerine,
kenelere, yaban arılarına, eşek arılarına, güvelere, karasineklere, pirelere,
tahtakurularına ve karıncalara karşı etkili koruma

• İntikal ve eğitim esnasında kullanım için idealdir
• Çok yönlü kompakt paket, askeri üniformaya ve üniformaların ceplerine
sığabilir

• 8 saate kadar etkili koruma

NSN 6840-01-284-3982 

Deet %50 Sprey-Kişisel BöcekSavar-100ml sprey 
Deet %50 Sprey, her türlü ortamdaki iğneli böceklere karşı yüksek seviyeli bir koruma 
sağlamak için deet'li doğal piretrinleri birleştiren çift yönlü bir formül içermektedir. 
Doğal pretrinler, bir ısırık inhibitörü olarak kullanılır ve sivrisinekler gibi böceklerin etkisini 
azaltır. Her uygulama 10 saate kadar etkilidir. Yüksek sıcaklık ve nem olan ortamlarda 
yeniden uygulama gerekebilir. 

Ürün, %50 dietiltoluamid ve %0.1 pretrin içermektedir. 

PreVent %20 Sprey-Kişisel Böceksavar-100 ml sprey Bu deet'siz böceksavar, 
sivrisineklere, tatarcıklara, at sineklerine ve kenelere karşı direnci kanıtlanmış 
aktif Saltidin içermektedir. 

%20 Saltidin bazlı formülasyonu, böceklere karşı 8 saatlik etkili bir 
koruma sağlar. Hassas ciltler için uygundur. 

PreVent Isırık ve Sokma İlacı 
• Isırıldıktan sonra hızlı ilaç
• Hamamelis (Cadı fındığı) içermektedir.
• Tüm tropikal iklimlerde kullanıma uygundur
• Kullanımı kolaydır
• 43 ml dab pen
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HAŞERE KONTROLÜ 

 Kullanıma hazır ve uygulama için detaylı eğitim gerektirmeyen çok etkili ürünler aşağıda gösterilmektedir. 

Vulcan P5 DP-Permetrinli Toz 
Sürüngen ve yaban arıları da dahil olmak üzere uçan böceklerle genel mücadele için. Vulcan P5 DP el ile ya da 
elektrikli tozatar ile uygulanabilir. Vulcan P5 DP kullanıma hazırdır ve araçlarda, evlerde, depolarda ve mutfaklarda 
(yiyeceklerle temas etmesini engelleyin) kullanılabilir. 

İçeriği: 
Kontrol: 

Permetrin %0.50 w/w 
Yaban arıları, karıncalar ve 

sürüngen böcekler 
Uygulama: Tozatar 
Paket boyutları: 400g tozatar 

4kg kova 

Victor Gel 
Victor Gel, evlerde, kamu hizmet binalarında, gemilerde ve konaklama birimleri olmak üzere bir çok 
alanda hamam böceklerine karşı mücadele etmek için kullanıma hazır böcek öldürücü jel bir tuzak 
yemidir. 

Victor Gel, hamam böceğinin ölmeden önce yuvasına dönmesi için etki hızını azaltan 
mikrokapsüllenmiş bir formülasyondur. Eşlerini yediklerinde daha fazla hamam böceği ortadan 
kaldırılır. 

İçeriği: Uygulama: Yem 
Kontrol: 

Imidakloprid 2.15% w/w 
Hamam böcekleri Paket boyutları: 35g tüp 

Yüksek etkili kemirgen öldürücü, böcek ilacı, arındırıcı, koruyucu ve böceksavar ürünleri, NATO tescilli, olup 
böcek ilaçları uygulanan  kişileri vektör aracılı hastalıklardan yüzde yüz  korur

Analitik ve formülasyon laboratuvarında, değerli görüş ve deneyimlere sahip olan teknik ekip tarafından 
BK'daki iki üretim tesisinden en kaliteli ürünler üretilmektedir.

Haşerelerin en büyük ortak özellikleri hızlı bir şekilde çoğalmalarıdır. Her ortama ayak uyduran bu canlıların 
verdikler zarardan kurtulmak için haşerelerle iyi bir şekilde mücadele edilmelidir. Haşereleri Yürüyen Haşere, 
Kemirgenler, Uçan Haşere gibi sınıflara ayırdığımızda onlarla mücadele etmek çok daha  kolaylaşmaktadır
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