
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Allergoff
®
 házi poratka-irtó aeroszol 

  2. Gyártja: ICB Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország) 

  3. Forgalomba hozza: CareLife Kft., 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre út 1. 

  4. Engedély száma: OTH 3655-3/2009. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 1% permetrin + 0,05% piriproxifen 

  7. Csomagolás: 

400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém flakonban kerül 

forgalomba.  

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C hőmérsékletű, sugárzó hőtől és fénytől védett 

helyen a gyártástól számítva 3 évig használható fel.  

(A gyártási időt az egyes palackokon fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben házi poratkák elpusztítására, textíliák (pl. matrac, takaró, párna, szőnyeg, kárpit, 

sötétítő függöny, plüss játékok stb.) kezelésére alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A készítményt csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk. 

1. Kezelés előtt a mosógépben mosható anyagokat (pl. paplan- és párnahuzat, függöny stb.) 

lehetőség szerint 60°C hőmérsékleten mossuk ki, majd szárítsuk meg, a nem mosható 

anyagokat (pl. ágymatrac, szőnyeg, sötétítő függöny, bútorkárpit stb.) pedig porszívózzuk ki. 

2. Használat előtt a flakont jól rázzuk fel! 

3. A kezelést rövid, lendületes mozdulatokkal, az aeroszol palackot a felülettől kb. 30 cm-re 

tartva végezzük. Ügyeljünk arra, hogy a permet egyenletesen befedje a kezelt felületeket. A 

permettel az ágymatrac mindkét oldalát kezeljük le. 

4. A kezelt textíliákat megszáradásukig (kb. 1 óra) ne használjuk. 

A kezelést követő 3-4 napban mellőzzük a padló porszívózását, az ágymatracot pedig kezelés 

után egyáltalán ne porszívózzuk. 

Egy palack tartalma kb. 20 m
2
 textília kezelésére elegendő. A kellő hatékonyság érdekében 

kezeléskor a palack teljes tartalmát használjuk fel. 

A készítmény a poratkák elpusztítását 6 hónapon keresztül folyamatosan biztosítja. Állandóan 

magas páratartalmú helyiségekben szükség lehet a kezelés 3-4 havonkénti ismétlésére. 

11. Figyelmeztetés: 

A kezelést ne az allergiás beteg végezze! 

Az aeroszolt ne juttassuk a légtérbe. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény élelmiszerre, italra, 

edényekre, evőeszközökre ne kerüljön. A kezeléskor a helyiségben más személy ne tartózkodjon. 

A kezelés után a helyiséget alaposan szellőztessük ki. 

Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól elkülönítve 

tárolandó. A készítményt ne lélegezzük be, és ügyeljünk arra, hogy az a szembe ne jusson. 

Használata után mossunk kezet. A kezelést csak akkor ismételjük meg, ha az valóban szükséges. 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/49/2009. DDO. 


