
 

Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: OFF! Sport rovarriasztó pumpás aeroszol  

  2. Gyártja: Hydra Farmacosmetici S.p.A. (Olaszország)  

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

  4. Engedély száma: 5363-1/201/JIF 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer 

  6. Hatóanyaga: 20% ikaridin 

  7. Csomagolás: 

4 ml töltési térfogattal, tasakban (sachet) ajándék mintaként és 100 ml töltési térfogattal, 

aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számítva 4 évig 

használható fel. 

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

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (szúnyog, kullancs) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT A FLAKONT JÓL FEL KELL RÁZNI!  

Tartsuk a flakont függőlegesen, és 15-20 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét (körülbelül 6-7 fújás, azaz kb. 1 ml alkaronként). 

Az arcbőrt, a szem és száj környékének kivételével a kézre szórt permettel kell bekenni. 

Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket 

a permettel. 

A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel vastagságától függően, a fertőző betegséget 

terjesztő szúnyogokat és kullancsokat 8 órán keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a 

kezelést ismételje meg. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak külsőleg használható! Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező permetet nem szabad 

belélegezni. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj), nyílt sebbe ne 

kerüljön! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Lenyelése 

esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, edényt/csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak 

meg kell mutatni. Tűzveszélyes. Gyújtóforrástól távol tartandó. Használata közben tilos a 

dohányzás. 

Csak a használati utasításnak megfelelően használja! 2 éven aluli gyermekeken ne alkalmazza. 

Kisgyermekeknél inkább a ruházatra fújjuk! Gyermekek kezén ne alkalmazza. 

Napégette vagy sérült bőrre a riasztószert használni nem szabad. Irritáció esetén a készítményt 

ne használja tovább. Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt 

bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! 

Száraz, hűvös helyen tartandó.  

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: 64346-2/2020/JIF 


