
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Paranit fejtetű-riasztó pumpás aeroszol  

  2. Gyártja: Medgenix Benelux (Wewelgem, Belgium) 

  3. Forgalomba hozza: Omega Pharma Hungary Kft, 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

  4. Engedély száma: JKF/2564-4/2017. 

  5. Terméktípus és minősítés:  
  5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer  

  6. Hatóanyaga: 20,88% etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát  

  7. Csomagolás: 

100 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag flakonban 

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

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

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fejtetvesség megelőzésére, a fejtetvek távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Reggel, a szokásos hajápolást követően hajunkat a készítménnyel permetezzük be, majd azt 

hagyjuk a hajra rászáradni. Hajszárítót ne használjunk. A szükséges fújások száma a haj 

hosszától függően 3 és 15 között változhat. Fejtetvesség esetén először végezzük el a tetűirtást, 

és a készítményt csak azt követően használjuk. 

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

Flam. Liq. 3 H226 

Eye Irrit. 2 H319 

Címkézés: 

 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

EUH 208 Eukaliptusz olajat, limonént és citrált tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

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

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

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 

A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagolás esetén a 1272/2008 EK Rendelet 29. cikk (2) 

bekezdésben foglaltak az irányadók. 

12. Figyelmeztetés: 

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA! 

Ne fújjuk az aeroszolt a szembe, az orrba vagy a szájba! Amennyiben véletlenül mégis 

megtörténik, mossuk ki alaposan az érintett területet meleg vízzel. Ne alkalmazzuk a szert sérült 

vagy érzékeny bőrön! Az esetlegesen előforduló bőrreakciók esetén hagyjuk abba a kezelést és 

forduljunk orvoshoz.  
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13. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., 11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/129-2/2017. 


