
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: OFF!
®
 JUNIOR rovarriasztó gél 

  2. Gyártja: S.C. Jonhson Europlant BV. (Mijdrecht, Hollandia) 

Cosmit S.P.A (Comasco, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 

  4. Engedély száma: 10226-5/2020/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 

5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 10% pikaridin 

  7. Csomagolás: 

50, 60, 100, 135, 150, 200, 225 és 250 ml töltési térfogattal, műanyag tubusban vagy pumpával 

ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig 

használható fel. 

(A gyártás időt az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (pl. szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Jutassuk a tenyerünkbe, majd egyenletesen dörzsöljük szét gélt a védendő bőrfelületen.  

Az alkaron kb. 1ml - mogyorónyi mennyiségű gélt oszlassunk el. Az arcbőrt az előzetesen 

tenyérre juttatott géllel kenjük be, ügyelve arra, hogy az a szembe és szájba ne kerüljön. A hatás 

csökkenésekor a kezelést ismételjük meg. Gyermekeknek 2 éves kortól. Napi két alkalomnál 

többször ne alkalmazza. A készítmény, a felvitel vastagságától függően, a vérszívó ízeltlábúakat 

(pl. szúnyog, kullancs) 4 órán keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelést ismételjük 

meg. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Csak külsőleg használható! 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. Napégette vagy sérült bőrre a riasztószert használni nem szabad. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ne alkalmazza 2 évnél fiatalabb gyermekek esetében. 

Kisgyermek bőrén felnőtt felügyelete mellett, óvatosan, vékony rétegben felkenve alkalmazzuk. 

Gyermekek kézfején ne használjuk. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

A flakon utántöltése tilos. 

12. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11. pontokat. 

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket. 

13. Biocid szakvélemény száma: 10226-2/2020/JIF 


