
Engedélyezési lap 

  1. A rovarriasztó szer neve: Care Plus kullancsriasztó pumpás aeroszol 

  2. Gyártja: Tropenzorg BV (Almere, Hollandia) 

  3. Forgalomba hozza: Moorvet Kft., 6500 Baja, Nyírfa utca 3. 

  4. Engedély száma: JKF/1479-4/2017. 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer 

  6. Hatóanyaga: 19,2 % citriodiol 

  7. Csomagolás: 

15, 60 és 100 ml töltési térfogattal, mechanikus pumpával ellátott műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól 

számítva 5 évig használható fel. (A gyártási időt a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kullancsok távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! 

Tartsuk a flakont függőlegesen, és kb. 15 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Az arcbőrt, a szem és a száj környékének 

kivételével, a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre 

fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket. A gyermekek kézfejét ne kezeljük!  

A bőrfelületre kent készítmény, a felvitel vastagságától függően, a kullancsokat kb. 4-6 órán 

keresztül távol tartja. 

11. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint  

Flammable liquid 3. H226 

Acute toxicity 4.  

Eye irritation 2. H319 

Címkézés:  

  
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. 

P261 Kerülje a permet belélegzését. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően. 



12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

A riasztószert 3 hónaposnál kisebb gyermekek esetén ne alkalmazzuk. A gyermekek kézfejét ne 

kezeljük! 

Csak a feltétlenül szükséges mennyiséget használjuk. Ne engedjük, hogy a készítményt gyermekek 

használják. Gyermekek kezébe nem kerülhet.  

A készítményt ne használjuk zárt térben, és ha a szabadból bejövünk, mossuk le a kezelt 

bőrfelületet szappanos vízzel. A termékkel szennyeződött ruházatot mossuk ki újrafelvétel előtt. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! Sérült, napégette 

bőrfelületen, ruházattal fedett bőrön valamint a térd- és könyökhajlatokban a riasztószert használni 

nem szabad. A készítményt naponta legfeljebb egyszer alkalmazzuk. 

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, szappanos vízzel 

azonnal le kell mosni! 

13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat. 

Az 1272/2008/EK rendelet szerint a termék csomagolásán szerepelnie kell egy kitapintható 

veszélyre figyelmeztető jelzésnek. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/210-1/2017 

 


