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A KEF'7781-5/2014 iktatószámú határozat 1. számú nTe]]éklete

Engedélyokirat
biocid termék forgalomb(| hozatalának és felhaszntÍlústinak engedéIyezéséhez

A teÍmék neYe: Protect@ Lotion szúnyog- és kullancsriasztó króm

5. A termék általános iell€mzői:

Cín: 1097 Í}lkjapasL, Albert llórián úL 2-6. _ Levelezési cíft]: 1437 Budapest, PI 639'

Telef()t1: +36 1 qb 11OO F'I:ail: tisztifootvas@oth antsz hu

A 7.N':'S
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3. atai

4.

d adalai
Ensedélv száma Hll-2014-PA- I 9-00093-0000

oTH iktatószám KEF-7781-5/2014
EngedélY leiáratának időDontia 2022. 0',7.31

donos ad
césnév Báboloa Körnvezetbiológiai Központ Ktl.
Cím H-1I07 Budapest' Szállás u' 6.

Telefon +36 01-4320-.100
Irx +36-01-4320-401

n-nail info@babolna-bio.conr

Kapcsolattartó Szi1áeyi János

rdatai
cépnév Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft '

cím H-l l07 Budapest, Szállás u.6.

Biocid terméktípus
sz'áma /
mesncvezése

l9 / riasztó- és csalogatószerek

Felhasználási
terület

csípőszúnyogok (pl' Aedes és Culex fajok),
kullancsok (p1. közönséges kullancs ]xodes ticínus)
púposszúnyogok (pl. Simulium fajok) riasztására

Formuláció jellege vizes bázisú krém' Íélhasználásra kósz, punpás adagolóval ellátott
rr, úanvag Ílakonban

Á agot (Bihex' denatónium-bonzoát) taÍtalmaz' amcly segít megelőzni
a készítménv véletlen embcri fogyasztását.



6. A ternrék összetót€le:

Hatóan}ag E K-szám cÁs_szánr m/moÁ

N'N-.l i eÍ i l-fi el a -t o I tl u r', i d 205-149-',l 134-62-3 t9 5
tl\ltasJlgx min. 97,0%

A tennék összetétele bizalmas arlat.

A KEF-7781-5/20l4 iktatószálnú határozat l. szán']ú nrcllék]cte

A teljes ijsszctételt a KEF_778l_5i20l4 iktatószámú batiirozat 2' számú melléklete tartalmazza.

7. A termók osztílvozása és címkézése az 1999/45/EK iránvelv szerint:
osztáh'ozás

vcszélyjcl(ek) ós

szimbólunr(ok)

A lcrmek \eszélves kc\ere|' Veszú|vteI Xi

KockáZati mondat(ok) R_]ó szcnri7sató hatású
sl/2 ElZáNa és gyen ekck szárrriira 1rozzáIérhetc!]en lrclyen urIandó
s25 Kerülni kcIl a szembeJ'ulást
s2ó I Ia szelnbcjut_ bii vizzcI azonnal ki kell mosni ós or!oshoz kelI
1-ordulni

s4ó LeDyclése esctén azonual on'oshoz kel] fordulDi. az
edényl]'csonra'rolóbuÍkolalol és a cínkél áZ on'osnak nleg kell lulalÍ!i

A ]]5 Drl.t mcg nem haladó nrennyiségLj telnrékel tarlall1razó csonragolásiegyrégekcn az R_ és SrDondaLokat

'Nm 
kell Itllün(chi'

*201 5--0ó-0 l _tiil rlk'lm.7ánd.i
A l25 )lrmegne haladó nrenn)iségú le nékcl lal1aLÚazó csomagolásiegysé_qeken a II_ és P ondalokal n€nr
kclIfehünlem;'

Forgalmazási katcgória: lll. t'orgalmazási kategóíiájú' szabadÍ'ot'galmú iasztöszel9.

l0

Irritalív

Biztonsági mondat(ok)

A termók osztálvozása és címkézése a cLPI l272/2008/EK Íendelct szerint*i
osztálvozás sZemilÍitáció 2- kaleqória

Piktogr{m(ok)

(ills07
l'isvelnleztetós Figyelenl
Fig}clmeztctó
mondat(ok)

H3t9 sÍllyos szemiÍÍhációt okoz.

Óvintózkedésre
\'oíatkozó mondát(ok)

P'l02 c}'ennekcktől clárla tallandó.
P305+P351+P_]38 SZEMBl-: KERÜLÉs eserón: Több pellig taÍó
ó\'atos őblítés Vizzel' 

^doll 
ese1bcn a kolltakllencsók ehávolítása. ha

kiinn}'€n Ínegoldhaló' Az ijblités fol}talása'
P337+P313 Ha a szenriÍitáció neln múlik el: on'osi el]átást kelI kómi'

Est'éb felhasználási €lőírások:
Fclhaszrrálói kör Iakossígi felhasználcik

Felhasználás heIyc
a szabadban taftózkodó embel rulrázattal ncm Ldctt Mrfelületérc
juttatandó
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A KEF 778l-5/20l4 iktatószámú határozat 1. számú mcllékletc

1 l. csorrlago|ás

Felhas2nálói kör Kiszerclós cg.'-_ségc
Forgalomba kerüló kisZeÍclés

tórfosata íttimege)

Lakossági
pL.rnrpás adagolór'al ellátott
nrűanr'ap flakon

50 ml (50 s),75 ml (75 g), 100 ml
( 100 g), 150 ml ( 150 g).200 utl

(200 s),250 ml (250 s)

l2. Használati utasítás:
I Iasználal clótt a Ílatont alaposan rii7zuk Íil!
A krémet vókony Iótcgben' csak a vérszír'ó ízelllábúaknok kitctt btjr'tilületekcn alkalnrnzzukI
Taftsuk a llákont 1üggőlegesetr és a készitrnénÍ kb. 2-5 cln távolságbó] juttassuk a védendő
bi'rÍéliilelre. majd ujjainkkal cgyenletcscn osz|assuk el' Az arcbőn _ a szem és száj kömyékénck
kihagyásával a kóZÍe adagolt krémnrcl kc]l bekcnni' Gycrrnekek kczelésekor előszöÍ a saját
kezünkte ac1agoljuk a készítméDyt. ós íg!'kenjük be bőúkct' A gyerrrrekck kézi'ejét ne kczeljükI

^ 
bőrÍ'eliilelre kcnt készítnrénr. a tbh'itcl \'astagságától liiggően_ a szírn}'ogokat 4-4,5. a

púposszúnyogokat 2. a ku]lancsokat 0'5 órán kcrcsztül tartja távol. lelnőttck sziiksóg esetén a
kczelést rtlcgismételhctik' dc a riasztószcr lcglbljcbb napcrnta kétszcÍ alkalrnazható'

l3. Figyclnreztetés:
Csak a használati utasítás slcÍint alka]InazzukI
A rias7tószen naponta legfcÜebb kétszcr alkalnazzuk. A riasztószcrt 9 éYesnól fiatalabb
gyermekck esetén nc lrasználjuk' 9 ér.esnéI idósebb g_veinrekeknél pedig naponta lcgf'eljebb e8y
kczelést vógczzünk'
Állergiára lrajlarnos egvénck használat clótt kis bőriblü]ctcn győződjenek mcg u készítmény
áÍtalfuatlanságáról' Akinek biirc a készitnróly hatására allcrgiás cl\,áltozást (bőrpír. kiütés)
mutat, annak azt bij. szappanos ví7zel azonnal le kell mosnil
Kcrülje a készítmény szcrr'rbe' orrba, szájba töÍéDő kerülését. Ne használjuk sóült vagy
napégettc bőIö[' Ha szembc.iut. bó !íZZcl azon al ki kell öbliteni. I.cnyelés csetén azonna]
orvoshoz kc]l fordulni' a csomagolóbulkolatot és a címkét az orvosnak meg kclI mutalni'
Nc használjuk záfi tóI'bcn. Á osipésveszély elnlúltával, illctve a szab4dból bcjőve, a kczelt
bor''elü]clct jZa|Pallos \ L/'/el ll)ossuk Ic.
A lrajat ós a ruházatol ne kezcljc a krénrmel. A telmék káIosíthatja a műszálas és bőÍ an_'-agokat.
a núanya8ot' az óraiivegct, v4lanint a Í'estett. lakkozott Íalületekct'
Elelnlisze ő1elkülöllí1ve. gyeunek által lrozzá ncl11 lérhcti' he]}'cn t1lrolandó.

l4. Elsósegélynyújtás:
Bsctleges D']érgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal oÍvoslroz kell Íbrdulni és a cínrkét az
on'osnak meg kell mutatni!

Belégzós esetén:
.Belégzós esetén vigyük a séÍiilte1 iiiss ]e\'egőIe.

Lcnyelés esetén:
.LenyeIés csetén alonnal forduljon onoshoz ós mutassa meg a tcrmék dobozát. oímkéjét vagy
biztonsági adatlapját.

.Ne hán)íassuk a séIültet'

ÁlIergiás bórreakció ieIentkczése eseÍén:
.Á bőt b(i szappanos vízzcI nrossa le.
.A panasz huzamosabb fennállása esetén forduljon szakorvoshoz.

szembe jutás eseténi
.A szemet tafisa nyitva és nóhánypercen kdesztüI bő vizzel' óvatosan öblitse ki'
.Ha a szemben kontaktlencsc van. azt távolitsa el és folÍassa a szem további öblítósét.
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A KEF-7781-5/2014 iktatószámú hatáIozat l. számú melléklcte

.Pírnasz jelentkezésekoÍ forduljon szakorvoshoz.

15. Eltárthatóság ós tárolás:
Eredeti, zful csomagolásban. száraz' hűvös' max' 35'c hőmérsékleten. sugárzó hőtöl védett
helyen tárolva a gyártástól számitva 2 évig használható Í'el. (A gyártás idejét az egycdi
csomagolásokon Íal kell tüntetni!)
Eleimiszertól. ilaltó] és takarmánytól elkülönítve. gyermekek által bozzá neln Íérhetó helycn
tárolandó.
Fagyérzékeny !

ló. Hulladékkczelés:
A kiüÍüIt flakon a háztaftási hulladékgyűjtóbe kidobható.

17' címk€felirat:

Protecto Lotion szúnyog- és kullancsriasztó krém

Hatóanyaga: l9,5% N'N_dietil-meta{oluamid
Gyártja: Bábolna Bio Kít., H-l l07 Budapcst' szállás u. 6.

Engedélyes: Bábolna Bjo Kft'' H_l ]07 Budapest, Szállás u. 6.

oTH engedólyszámI HU_2014-PA- l 9-00093-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai: 5'' 7' (vagy 8.), 9., l0., l2., l3., 14', l5. és 16'

18' oEK szakvélemény számü 77l|/6l/20l4- DDo.

Budapest, 20l4. június 26.

ir ^i t-uJ\
Dr. sznbó Enik{ó

hel}'ettes országos tisztilőoÍ\,os
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