
Engedélyezési lap 

  1. A riasztószer neve: Insectfree kullancsriasztó pumpás aeroszol 

  2. Gyártja: BCM-Care AG (Zollikon, Svájc) 

  3. Forgalomba hozza: BCM-Care Hungary Kft., 8600 Siófok, Küszhegyi köz 4. 

  4. Engedély száma: JÜ-17236-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú riasztószer 

  6. Hatóanyaga: 16% citriodiol 

  7. Csomagolás: 

50 és 100 ml töltési térfogattal, mechanikus pumpával ellátott műanyag flakonban kerül 

forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, fénytől védve, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól 

számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártási időt a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kullancsok távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! 

Tartsuk a flakont függőlegesen, és kb. 15 cm távolságból permetezzük a készítményt a védendő 

bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. A ruházattal nem fedett könyök- és térdhajlat, a 

hónalj, valamint a fülek mögötti terület bekenésére is fordítsunk figyelmet. 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 folyadékkal. 

A gyermekek kézfejét ne kezeljük! 

A bőrfelületre juttatott készítmény a kullancsokat távol tartja. A hatás csökkenésekor a kezelést 

ismételjük meg. Erre nagymértékű izzadáskor 2-3 óránként, egyéb esetben 4-6 óránként lehet 

szükség. Szükség esetén a ruházatot (különösen a nadrágszárakat) is kezelhetjük a permettel. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! 

6 hónaposnál kisebb gyermekek kezelésére nem használható. Kisgyermekeknél óvatosan 

alkalmazzuk és inkább a ruházatra fújjuk! 

Ne használjuk zárt térben. Ha a szabadból bejövünk, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossuk 

le. A kezelt ruházatot újrafelvétel előtt mossuk ki. 

Ügyeljünk arra, hogy a permet nyálkahártyára (szem, száj) ne kerüljön! Napégette vagy sérült 

bőrre ne juttassuk.  

Citronellalt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

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! Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagoló-burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Ha a permet a szembe 

kerül, bő vízzel, néhány percen keresztül öblítsük ki. 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek 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: 7711/110/2013. DDO. 


