
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Anti-Tick kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol (pumpás) 

  2. Gyártja: Alpha-Biocare GmbH (Düsseldorf, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Sanosil Hungária Kft., 1149 Budapest, Pillangó u. 16-20. 

  4. Engedély száma: OTH 1488-3/2010. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarriasztó szer  

  6. Hatóanyaga: 5% pikaridin 

  7. Csomagolás: 

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

kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől és hőhatástól védett helyen tárolva a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. 

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

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (pl. szúnyogok, kullancsok) 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 ízeltlábúakat 

(pl. szúnyogok, kullancsok) 2 órán keresztül távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelést 

ismételjük meg.  

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! Ha szembe jut, bő 

vízzel azonnal ki kell öblíteni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagoló-

burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Allergiára hajlamos egyének használat 

előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Akinek bőre a készít-

mény hatására allergiás elváltozást mutat, annak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! 

Sérült, illetve napégette bőrfelületen a riasztószert használni nem szabad. 

3 éven aluli gyermekek bőrére történő alkalmazása nem ajánlott. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/21/2010. DDO. 


