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A biocid termék jellemzőinek összefoglalója 

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

1.1. A termék kereskedelmi neve(i) 

Kereskedelmi név S-QUITOFREE SENSITIVE szúnyog- és 

kullancsriasztó pumpás aeroszol 

1.2. Engedélyes 

Az engedélyes neve és címe Név Dm Kft. 

Cím 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

NNK szakvélemény száma 40551-3/2021/JIF 

Engedélyszám 40551-4/2021/JIF 

1.3. A termék forgalmazója 

A forgalmazó neve Dm Kft. 

A forgalmazó címe 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

1.4. A termék gyártója (gyártói) 

A gyártó neve JoCos GmbH 

A gyártó címe Prinz-Ludwig-Strasse 17 

93055 Regensburg 

Gyártási helyek Prinz-Ludwig-Strasse 17 

93055 Regensburg 

1.5. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói 

Hatóanyag  ikaridin 

A gyártó neve Saltigo GmbH 

A gyártó címe 51369 Leverkusen, Németország 

Gyártási helyek 51369 Leverkusen, Németország 

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA 

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele  

Triviális név IUPAC-név Funkció CAS-szám EK-szám 
Tartalom 

(m/m%) 

ikaridin 

1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(2-

hydroxyethyl)-, 1-methylpropyl 

ester 

Hatóanyag 119515-38-7 423-210-8 10 % 

2.2. A formuláció típusa: AE - Aeroszol 
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3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK 

 

Figyelmeztető 

mondatok 

- 

Óvintézkedésre 

vonatkozó mondatok 

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.   

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK) 

4.1. A felhasználás leírása 

1 táblázat. # 1 – S-QUITOFREE SENSITIVE szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol 

Terméktípus 19. terméktípus – Riasztó- és csalogatószerek (Kártevők elleni 

védekezésre használt szerek) 

Az engedélyezett 

felhasználás pontos leírása, 

amennyiben indokolt 

Rovarriasztó szer 

Célorganizmus(ok) 

(beleértve a fejlődési 

szakaszt is) 

Tudományos név: Culicidae 

Közhasználatú név: csípőszúnyogok 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek 

 

Tudományos név: Ixodes ricinus 

Közhasználatú név: közönséges kullancs 

Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek, nimfák és lárvák 

 

Felhasználási terület Szabadban, szúnyogok és kullancsok távoltartására alkalmas 

Az alkalmazás módja(i) Bőrre permetezhető pumpás aeroszol 

Alkalmazási arány(ok) és 

gyakoriság 

Egy felnőtt alkarra (kb. 600 cm
2
) ajánlott mennyiség kb. 6-7 

pumpálás/1 ml. 

Felhasználói kör Lakossági felhasználó 

Csomagolási méretek és 

csomagolóanyagok 

100 ml-es, porlasztást biztosító műanyag flakonban kerül forgalomba. 

 

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 

elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések 

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó 

előírások 

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási 

feltételek mellett 

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1
 

5.1. Használati utasítások  

 
Csak külsőleg használható. Használat előtt alaposan felrázandó! Tartsa a flakont függőlegesen, és a 
készítményt 15-20 cm távolságból permetezze a védendő bőrfelületre, majd egyenletesen oszlassa el a 

                                                           
1 Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett 

felhasználás vonatkozásában. 
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kezével. Az arcbőrt – a szem és a száj környékének kihagyásával –a kézre szórt permettel kell 
bekenni. Gyermekek esetében az alkalmazást felnőtt végezze úgy, hogy a saját kezére fújt permetet 
oszlatja szét a gyermek védendő bőrfelületén. Ne fújja gyermekek kezére. Egy felnőtt alkarra (kb. 600 
cm

2
) ajánlott mennyiség kb. 6-7 pumpálás/1 ml. A bőrfelületre kent készítmény, a felvitel 

vastagságától függően a szúnyogokat 6 órán keresztül, a kullancsokat 5 órán keresztül tartja távol. 
Szükség esetén, pl. erős izzadás vagy úszás után ismételje meg a kezelést. 

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések 

Használat előtt olvassa el a használatiutasítást! 

Gyermek kezébe nem kerülhet. Ügyeljen arra, hogy a folyadék nyálkahártyára (szem, száj) ne 

kerüljön! Napégette vagy sérült bőrön ne alkalmazza! Kerülje a permet közvetlen belégzését. A 

riasztószerrel 2 éven aluli gyermeket ne kezeljen.  

Ne használja zárt térben, és ha a szabadból bemegy, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel alaposan 

mossa le.  

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási 

előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések 

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:  

Belégzést követően: A sérültet friss levegőre kell vinni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.   

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. A készítményt bő, szappanos 

vízzel azonnal le kell mosni! A terméket ne alkalmazza tovább! 

Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Ha a szemében 

kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa a szem öblítését. Irritáció vagy látáskárosodás 

esetén forduljon szakorvoshoz. 

Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal 

forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát és címkéjét. 

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert 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. 

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten, gyermekektől és háziállatoktól 

elzárva, élelmiszertől elkülönítve, jól szellőző helyen tárolandó. A gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. (Az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni a gyártási tétel számát vagy 

jelzését és a lejárat idejét szokásos tárolási körülmények mellett.) 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Biocid szakvélemény száma: 40551-1/2021/JIF 

 

A címkefelirat tartalmazza: 

 

S-QUITOFREE SENSITIVE szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol  

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer 

Hatóanyaga: 10% ikaridin  

Engedélytulajdonos: Dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

Biocid engedélyszám: 40551-4/2021/JIF 

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra 

vonatkozó rész), 5. és 6. pontok. 


