
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Oxypy szárazköd-képző szer 

  2. Gyártja: Airel (Champigny-sur-Marne, Franciaország) 

  3. Forgalomba hozza: Medial Egészségügyi Szolgáltató Kft., 1118 Budapest, Menta u. 1. 

  4. Engedély száma: JÜ-19428-3/2013. 

  5. Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 5% permetrin + 0,25% természetes piretrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Tejfehér színű, jellegzetes szagú felhasználásra kész, vizes emulzió. Hatását az 

ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki. Szinergensként 0,5% piperonil-butoxidot tartalmaz. 

  8. Csomagolás: 

– 1 l töltési térfogattal műanyag flakonban, valamint 

– 20 l töltési térfogattal műanyag kannában 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett, jól szellőző helyen, függőleges 

pozícióban tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Kizárólag zárt térben, speciális géppel, szárazköd formájában történő kijuttatással, repülő 

rovarok (pl. házi légy, szúnyogok), továbbá csótányok, házi poratka, valamint a 

környezetben (pl. ágymatracon) tartózkodó emberi rühatka irtására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

A készítmény hígítás nélkül, átlagosan 5 μm átmérőjű részecskékből álló szárazköd 

formájában, kizárólag a Nocospray
®

, illetve Nocomax
®
 készülékek segítségével juttatható 

ki. 

Első használatkor írjuk rá a flakonra, illetve kannára a felnyitás dátumát. A felnyitott 

készítményt 2 hónapon belül fel kell használni. 

A készítményt minden használat előtt alaposan rázzuk fel! 

A készítmény tárolóedényét csavarjuk be a Nocospray
®
, illetve Nocomax

®
 készülékbe. 

Állítsuk be a készüléken a kezelni kívánt helyiség légterének előzőleg kiszámított 

nagyságát m
3
-ben. 

Az alkalmazandó dózis: 1 ml/m
3
. 

Amennyiben a kezelést rühatka fertőzöttség megszüntetése érdekében végezzük, úgy az 

ágy(ak)ból előzetesen vegyük ki az ágybetétet, illetve matracot, és állítsuk azokat a 

hosszanti peremükre, így biztosítva a legmegfelelőbb behatást. 

Bizonyosodjunk meg arról, hogy a helyiség ablakai zárva vannak. Kapcsoljuk be a 

készüléket, majd hagyjuk el a helyiséget és zárjuk be az ajtót. Gondoskodjunk arról, hogy 

a behatási idő alatt senki ne lépjen be a kezelt légtérbe. A kezelés végén (a készülék 

magától kikapcsol), 2 óra behatási idő után alaposan, legalább 10 percen keresztül 

szellőztessük ki a helyiséget, az ablakok kinyitásával. 

A kezelés végén vegyük ki a készítmény tárolóedényét a készülékből és zárjuk vissza. 

A kezelést, szükség esetén, 4 hetenként meg kell ismételni. 
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12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasítás szerint alkalmazható. 

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú 

mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel. 

Az irtószer kijuttatásakor használjunk megfelelő védőfelszerelést! 

Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! 

A készítmény kiporlasztásakor illetéktelen személy és háziállat nem tartózkodhat a 

helyiségben. 

A keletkező permetet ne lélegezzük be. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, 

evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, a bőrre, szembe, szájba ne kerüljön! Belégzés 

esetén biztosítsunk a sérültnek friss levegőt. A bőrre került permetet bő szappanos vízzel 

le kell mosni. Szembejutás esetén a szemet legalább 15 percen keresztül, bő vízzel 

öblítsük ki, a kontaktlencsét lehetőség szerint távolítsuk el. Rosszullét esetén orvoshoz 

kell fordulni, lenyelés esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 

A munka befejezése után meleg, szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. 

Élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, 

száraz, hűvös helyen tárolandó. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. 

Ne juttassa a készítményt élővízbe. 

13. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/109/2013. DDO 


