
Engedélyezési lap 

 

  1. A riasztószer neve:  S-quitofree 2in1 szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol 

FF25 közepes fényvédelemmel 

  2. Gyártja: JoCos GmbH (Regensburg, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. 

  4. Engedély száma: 11013-5/2019/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés:  

   5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

   5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 20% pikaridin 

  7. Csomagolás: 

100 ml töltési térfogattal, pumpás adagolóval ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

(A lejárat idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt felrázandó! Tartsuk a palackot függőlegesen, és a készítményt 15-20 cm távolságból 

permetezzük a védendő bőrfelületre, majd egyenletesen oszlassuk el kezünkkel. Az arcbőrt – a 

szem és száj környékének kihagyásával – és nyakat 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 fújjuk gyermekek kezére. A ruházat kezelésére ne 

használjuk, mert maradandó foltot hagyhat. Használat után mossunk kezet. Fürdőzés előtt hagyjuk a 

készítményt teljesen felszívódni. 

A bőrfelületre kent készítmény, a felvitel vastagságától függően, a szúnyogokat 6-8 órán keresztül, 

a kullancsokat max. 4 órán át tartja távol. 

Az ajánlott mennyiség pl. egy felnőtt alkar bőrfelületére: 6-7 pumpálás (kb. 1 ml permet).  

Napi többszöri alkalmazása csak indokolt esetben (pl. fürdőzés, intenzív izzadás esetén) javasolt. 

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 

A riasztószer 3 évesnél kisebb gyermekek esetében nem alkalmazható! Ne használjuk zárt térben, és 

ha a szabadból bejövünk, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel, alaposan mossuk le. 

Citronellolt tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki. Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis 

bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Akiknek bőre a permet hatására 

allergiás elváltozást mutat, azoknak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! Ügyeljünk arra, 

hogy a permet nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! Napégette vagy sérült bőrre ne juttassuk. 

Kerüljük a napozást a déli órákban. A gyermekeket óvjuk a közvetlen napsugárzástól, és részükre 

magas (FF25-nél magasabb) fényvédő faktorú napozó termékeket használjunk, valamint adjunk 

rájuk védőruhát. A magas fényvédő faktorú termékek sem nyújtanak teljes védelmet az UV-

sugarakkal szemben. Napozószerek használata esetén se tartózkodjunk túl sokáig a napon. Kerüljük 

a leégést, mert hosszantartóan károsítja a bőrt. A túlzott mértékű napozásnak egészségkárosító 

hatása van. A flakon utántöltése, más célra történő használata tilos! 

12. Címkefelirat:  

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. és 11. pontjait. 

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. Szakvélemények száma: 

OGYÉI szakvélemény száma: OGYÉI/13059-2/2019 

NNK szakvélemény száma: 11013-2/2019/JIF 


