
Engedélyezési lap 

1. A riasztószer neve: Bros Plus szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol 

2. Gyártja: Bros Sp.j. (Poznań, Lengyelország) 

3. Forgalomba hozza: Bros Hungary Kft., 1141 Budapest, Szugló u. 82. 

4. Engedély száma: JKF-588-1/2015. 

5. Terméktípus és minősítés:  

5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer  

6. Hatóanyaga: 15% dietil-toluamid + 0,01% citriodiol 

7. Csomagolás: 

50, 90, 100, 150, 200 és 250 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel 

ellátott fém palackban 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: 

Szúnyogok, púposszúnyogok és kullancsok távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A készítményt kb. 15 cm távolságból permetezzük a védendő bőrfelületre, majd egyenletesen 

dörzsöljük szét. Az arcbőrt – a szem és száj környékének kivételével – a tenyérbe juttatott 

permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt, és 

így kenjük be bőrüket vékonyan a permettel, a kéz kivételével. 

Szükség szerint a felsőruházatra (pl. ingre, nadrágra, zokni szárára) is fújható az aeroszol. 

A bőrfelületre juttatott készítmény, a felvitel vastagságától függően, a szúnyogokat 6-7, 

kullancsokat kb. 4, a púposszúnyogokat pedig kb. 6 órán keresztül távol tartja. A hatás 

csökkenésekor a kezelést ismételjük meg. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk! Ne lélegezzük be a permetet. Ne 

használjuk zárt térben, és ha a szabadból bejövünk, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel 

mossuk le. A kezelt ruházatot újrafelvétel előtt mossuk ki. 

Gyermekek kezébe nem kerülhet. 2 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott, a 2 évesnél idősebb 

gyermekek kezelésére napi legfeljebb 1 alkalommal, fokozott óvatossággal használjuk. 

Kerülni kell a szembejutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni. Lenyelés esetén 

azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 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! Napégette vagy sérült bőrre ne juttassuk. 

A termék károsíthatja a műszálas és bőr anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, valamint a 

festett, lakkozott felületeket. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

Fokozottan tűzveszélyes! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 

50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még 

üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol 

tartandó – Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A készülék utántöltése tilos! 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: 7711/138/2014. DDO. 


