
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

IR3535 20% pumpás fejtetűriasztó permetTermék neve:

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0017435-0000

Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00193-0000
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország IR3535 20% pumpás fejtetűriasztó permet

Belgium Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535R® 20%

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe
Merck KGaA

Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Németország

Név

Cím

R4BP 3 tétel hivatkozási száma HU-0017435-0000

Engedélyszám HU-2017-MA-19-00193-0000

Az engedélyezés dátuma 2017-03-29

Az engedély léjáratának
dátuma 2027-04-04

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve Merck KGaA

A gyártó címe

Gyártási helyek

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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A gyártó neve Merck S.L.U.

A gyártó címe

Gyártási helyek

Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolország

Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag 1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

A gyártó neve Merck KGaA

A gyártó címe

Gyártási helyek

Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország

Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag 1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám Tartalom (%)

Etil-butil-acetil-amino-
propionát Hatóanyag 52304-36-6 257-835-0 20

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Súlyos szemirritációt okoz.
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Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

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

A használatot követően a(z) keze-t alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználók

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek  (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)Terméktípus

Rovarriasztó szer. Fejtetvek távoltartására alkalmas.Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Pediculus humanus capitis-Ivarérett egyedek|Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók)-fejtetű

Felhasználási terület Beltéri

Az alkalmazás módja(i)
Személykezelés -
Felhasználásra kész termék, a permetet közvetlenül a hajas fejbőrre kell kijuttatni.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Felnőttek: maximum 1,05 g vagy kb. 9 fújásnyi permet; 0-11 éves gyermekek: maximum
0,5 g vagy kb. 4 fújásnyi permet. - 0 -
A készítmény használata naponta egyszer javasolt.
Az újbóli használat esetén tartsa be az egy napra engedélyezett maximális használati
korlátot:
Felnőttek és 1 évesnél idősebb gyermekek esetén: naponta háromszor
0-1 éves gyermekek esetén: naponta kétszer

Felhasználói kör Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Pumpás szórófejjel ellátott műanyag palackban: 25- 250 ml töltési térfogattal
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4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

A készítményt kizárólag a használati utasításnak megfelelő módon alkalmazzuk!
A készítmény a fejtetűvel való újrafertőződés megelőzésére szolgál. Fejtetvesség fennállása esetén először végezzünk
tetűirtó kezelést, a készítményt csak azt követően használjuk. Hajmosás után, de legkésőbb a kezelést követően 2 nappal
alkalmazzuk újra. Egyenletesen oszlassuk el a készítményt a tiszta, száraz vagy törölközőszáraz hajon a fejbőrhöz közel. Különösen
gondosan kezeljük a tarkót és a fül mögötti területet. Ezután permetezzük a szert a haj többi részére, megfelelően benedvesítve a
hajat és a fejbőrt. A használatot hajmosás után meg kell ismételni. 11 év alatti gyermekek esetén a készítményt a hajra felnőttnek
kell felvinnie.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
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Kizárólag külső használatra! A riasztószert körültekintően használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
termékinformációt.
Tilos a szert az arcra permetezni, illetve a szem környékén alkalmazni.
Gyermekek kezelésekor ügyeljen, hogy ne kerüljön a készítmény a gyermek szemébe, illetve a gyermek ne lélegezze be.
Ne alkalmazzuk a szert sérült vagy érzékeny bőrön!
Csak jól szellőző helyiségben használja!
Ne lélegezze be a permetet!
A szintetikus anyagokat permetezés közben védeni kell.

Amennyiben a kezelés hatástalan, forduljon közvetlenül az engedély tulajdonosához.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Szembe jutás esetén:

    •  A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.

    •  Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.

    •  Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

    •   Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy
biztonsági adatlapját.

Belégzés estén:

    •  Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a légzés nem jelent nehézséget.

    •  Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolóanyagát ne használja újra semmilyen célból! 
A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Hő- és gyújtóforrástól távol tartandó! Eredeti, zárt csomagolásban, 40 °C-ot meghaladó hőtől és napfénytől védett, fagymentes,
száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 18 hónapig használható fel. 

6. Egyéb információk

Szakvélemény száma: 15478-1/2017/KJFFO
A címkefelirat tartalmazza:
IR3535 20% pumpás fejtetűriasztó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer
Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát
Engedélytulajdonos: Merck KGaA
Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00193-0000
valamint jelen dokumentum alábbi pontjait: 3., 4.1 (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5 pontok.
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Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendő még a GHS02 és GHS07 veszély piktogram is.
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