
 

Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: PEDEX tetűirtó hajszesz 

2. Gyártja: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. (Szeged, Magyarország) 

3. Forgalomba hozza: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.,  6725 Szeged, Kenyérgyári út 17. 

4. Engedély száma: 47778-5/2020/JIF 

5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

6. Hatóanyaga: 0,33% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szénhidrogén oldószerekkel 

kivonva) + 4% piperonil-butoxid  

7. Csomagolás: 

A készítmény 

- 50 és 1000 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban;  

- 50 ml töltési térfogattal, csőrös kupakkal ellátott műanyag flakonban, 1 db műanyag 

fésűvel és 1 db műanyag sapkával együtt, kartondobozba helyezve kerül forgalomba. 

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 2 évig 

használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes 

hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a 

helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék 

leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé 

helyezhető. 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fejtetű, lapostetű és ruhatetű irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A hígítatlan készítmény fejtetű, lapostetű és ruhatetű mozgó alakjainak, valamint serkéik 

elpusztítására alkalmas 15 perc behatási idővel.  

 Fejtetvesség esetén a hajat és a hajas fejbőrt alaposan dörzsöljük be a hajszesszel, majd 

hagyjuk a fejbőrön 15 percig. Rövid haj esetén kb. 25 ml, hosszú haj esetén kb. 35 ml 

hajszeszt használjunk egy kezeléshez. A behatási időt követően alaposan öblítsük le a 

készítményt. A kezelés után lehetőség szerint távolítsuk el a tetveket és a serkéket erre 

alkalmas sűrűfésűvel vagy csipesszel. A kezelés utáni napon, illetve egy hét elteltével 

vizsgáljuk meg a hajat és ellenőrizzük a kezelés hatásosságát. Amennyiben az 

ellenőrzéskor tetvek jelenlétét tapasztaljuk, ismételjük meg a kezelést. 

 Lapostetvesség esetén a szeméremszőrzetet és az érintett bőrfelületet egyenletesen 

vonjuk be. 15 perc behatási idő után a készítményt fürdéssel távolítsuk el. A 

lapostetvesség jellemzően intim együttléttel terjedhet, ezért gondoskodjunk a partner 

kezeléséről is!  

 Ruhatetvesség esetén a teljes bőrfelületet egyenletesen vonjuk be. Egy átlagos, 60 kg 

súlyú személy kezeléséhez kb. 200 ml készítményt használjunk. 15 perc behatási idő után 

a készítményt fürdéssel távolítsuk el.  
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11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

Ügyeljünk arra, hogy a hajszesz a szembe és a nyálkahártyára ne kerüljön. Ha ez mégis 

bekövetkezik, azt bő, tiszta vízzel távolítsuk el. A szem, a végbélnyílás és a szeméremnyílás 

vattával védhető. A készítmény alkalmazása után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet. 

Élelmiszertől elkülönítve gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolható! Tűzveszélyes! 

Alkalmazásakor nyílt láng, dohányzás és hajszárító alkalmazása tilos! 

12. Címkefelirat: 
Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,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: 47778-3/2020/JIF 


