
Engedélyezési lap 

 1. A készítmény neve: Chicco Anti-Mosquito szúnyogriasztó pumpás aeroszol 

  2. Gyártja: Artsana S.p.A,  (Gessate, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Aim-Medical Kft., 1157. Budapest, Nyírpalota út 15. 

  4. Engedély száma: JÜ-10605-3/2014. 

  5. Terméktípus és minősítés:  

  5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer  

  6. Hatóanyaga: 7,5 % citriodiol 

  7. Csomagolás: 

100 ml töltési térfogattal, pumpás adagolóval ellátott, kupakkal fedett műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, hőforrástól és napfénytől védett helyen, 4 és 40°C 

közötti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szúnyogok távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! 

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

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

kihagyásával – a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját 

kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be bőrüket a permettel. A gyermekek kézfejét ne 

kezeljük! Kisgyermekeknél óvatosan alkalmazzuk és inkább a ruházatra fújjuk! 

A bőrfelületre kent készítmény, a felvitel vastagságától függően, a szúnyogokat kb. 2-3 órán 

keresztül tartja távol.  

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk!  

Három hónapos kor alatti gyermekeknél ne alkalmazzuk! 

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

alaposan mossuk le.  

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Ha szembe jut, bő vízzel, 

néhány percen keresztül öblítsük ki. 

Sérült, illetve napégette bőrfelületen a riasztószert használni nem szabad. Allergiára hajlamos 

egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Ha 

bőrünk a készítmény hatására allergiás elváltozást mutat, akkor bő, szappanos vízzel azonnal le 

kell mosni a permetet! A termék túlzott használata az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt 

okozhat. Kerüljük a készítmény túl gyakori alkalmazását! 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. 

12. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/49/2014.DDO 


