
Engedélyezési lap 

  1. A készítmény neve: Pedex tetűirtó hajszesz 

  2. Gyártja: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5. 

  3. Forgalomba hozza: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5. 

  4. Engedély száma: JKF/4627-4/2017. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,30 % 1-R-transz-fenotrin + 0,215% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 

A készítmény 

– 50 és 1000 ml töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban, valamint 

– 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 egyedi csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Fejtetű és lapostetű irtására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A hígítatlan hajszesz fejtetű és lapostetű elölésére alkalmas. A száradási idő (5-15 perc) 

elegendő a tetvek és a serkék biztonságos elpusztításához.  

A száradás kézi hajszárítóval gyorsítható. 

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

rászáradni. Ezt követően hajmosás végezhető. Amennyiben egy gyermekközösségben (pl. 

óvodában, iskolában stb.) a fejtetűvel való újbóli fertőzés veszélye fenyeget, úgy a 

készítményt alkalmazzuk a rendszeres hajmosás után, amely akár 2 héten át a kezelt hajra 

került tetveket még elszaporodásuk előtt biztosan elöli. Ha szükséges a kezelés minden 

hajmosás után elvégezhető. 

 Lapostetvesség esetén a szeméremszőrzetet itassuk alaposan át. A száradást követően a 

készítmény fürdéssel eltávolítható. Gondoskodjunk a szexuális partner kezeléséről is! 

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

Flam. Liq.2 H225 

Eye Irrit.2 H319  

Aquatic Acute1 H400 

Címkézés: 

  
Veszély! 
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Figyelmeztető mondatok:  

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

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

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

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

12. Figyelmeztetés: 

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 végbél és a szeméremnyílás vattával 

védhető. Gyermekek elől elzárva tartandó.  

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/870-2/2017. 


