
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Vape Derm Kids szúnyog-és kullancsriasztó permet 

  2. Gyártja: L.C.S. S.p.A., (San Marino, Olaszország)  

  3. Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) 

  4. Engedély száma: 10486-3/2018/KJFFO 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 6,7% eukaliptusz citriodora olaj, hidratált, ciklizált (citriodiol) 

  7. Csomagolás: 

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

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számítva 5 évig 

használható fel. 

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

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (pl. kullancsok valamint hazai és trópusi szúnyogok távoltartására 

alkalmas) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

HASZNÁLAT ELŐTT A FLAKONT JÓL FEL KELL RÁZNI!  

Tartsuk a flakont függőlegesen, és 15-20 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Az arcbőrt, a szem és száj környékének 

kivételével a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját 

kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket a permettel. 

A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel vastagságától függően, a vérszívó rovarokat (pl. 

szúnyogok, kullancsok) kb. 3 órán keresztül távol tartja. 

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

Eye Irrit 2 H319 

Címkézés:  

  
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:  

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

EUH208 Hexil-2-hidrobenzoát-ot és imidazolidinil urea-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat 

ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
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P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 

vagy orvoshoz. 

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. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a kiürült csomagolóanyag háztartási 

hulladékként kezelendő. 

12. Figyelmeztetés: 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj), nyílt sebbe ne kerüljön! 

Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény 

ártalmatlanságáról. Akinek bőre a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, 

szappanos vízzel azonnal le kell mosni!  

Újszülötteken és 3 évesnél fiatalabb gyermekeken nem alkalmazható.  

13. Címkefelirat: 

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

14. OKI szakvélemény száma: KJMI-3197-1/2018 

 


