
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Novoped tetűirtó hajszesz 

  2. Gyártja: Metatox Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft. (5520, Szeghalom Kossuth u. 8.) 

  3. Forgalomba hozza: Metatox Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft. 

(5520, Szeghalom Kossuth u. 8.) 

  4. Engedély száma: OTH 4360-3/2008. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,2 % természetes piretrin 

  7. Csomagolása:  

50 ml-es töltési térfogattal, garanciazáras polietilén flakonban, sűrűfésűvel együtt 

dobozban elhelyezve kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság:  

Eredeti csomagolásban, fagymentes, max. 25 
o
C hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól 

számítva 1 évig használható fel. A gyártási időt a flakonokon fel kell tüntetni! 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Emberen fejtetvesség, lapostetvesség megszüntetésére (tetű és serke elpusztítására) 

alkalmas. 

  9. Használati utasítás 

A tetűirtó szer a fej- és a lapostetveket, illetve azok serkéit – előírás szerint 

alkalmazva – hatásosan elöli. 

Fejtetvesség esetén a készítménnyel a száraz hajat és a hajas fejbőrt (különös 

figyelemmel a fül mögötti és a tarkótáji területre) gondosan nedvesítsük át, majd alaposan 

dörzsöljük be és hagyjuk legalább 6 órán keresztül (!) rászáradni. Ezt követően samponnal 

végezzünk hajmosást. A kezeléstől elpusztult tetveket és serkéket, hajmosás után, a még 

nedves hajról távolítsuk el. Mivel a serkék a hajszálakhoz cementszerű anyaggal 

rögzülnek, az elpusztult serkék eltávolítása nem könnyű. Az elhalt serkék eltávolítását a 

dobozban található sűrűfésű megkönnyíti, de azok a hajszálról a két köröm közé fogva, 

esetleg csipesszel is lehúzhatók, vagy a hajszállal együtt levághatók. A haj serkementesség 

jelzi, hogy a kezelés során gondosan jártunk el. 

A tetvesség terjedésének megakadályozása előzése érdekében a fésűt és hajkefét mártsuk 

be 2-3 percen keresztül forró vízbe, a sapkát pedig mossuk ki.  

Újabb tetvesség észlelésekor a kezelést ismételjük meg. 

A fejtetvesség megelőzésére a Novoped tetűirtó hajszeszt akkor alkalmazhatjuk, ha a 

fejtetűvel történő újrafertőződés veszélye egy közösségben (pl. iskolában, óvodában) 

fennáll. Ilyenkor a készítményt hajmosás után használjuk, és azt a hajon száradás után 

hagyjuk rajta. A készítmény tetűirtó hatását a következő fejmosásig megőrzi, és a hajra 

rákerülő fejtetveket még azok megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítja. 

Ilyen esetben minden hajmosás után a hajszeszes kezelés megismételhető. 

Lapostetvesség esetén a tetűirtó hajszesszel a szeméremszőrzetet (szemöldököt) 

gondosan itassuk át, majd alaposan dörzsöljük be és hagyjuk legalább 6 órán keresztül (!) 

rászáradni. Ezt követően a hajszesz, fürdéssel eltávolítható.  

A hosszú behatási idő miatt a kezelést célszerű lefekvés előtt elvégezni! 
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10. Figyelmeztetés 

Élelmiszertől elkülönítve gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolható! 

Tűzveszélyes! Alkalmazásakor nyílt láng, dohányzás és hajszárító alkalmazása tilos!  

A szemet, illetve, a végbél- és a szeméremnyílást vattával kell védeni. Amennyiben a 

hajszesz véletlenül a szembe jut, vagy a nyálkahártyára kerül, bő, tiszta vízzel el kell 

távolítani. 

Alkalmazása után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet. Gyermekek nem 

alkalmazhatják. 

11. Címkefelirat: 

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

12. OEK szakvélemény száma: 7711/60/2008.DDO 


