
Engedélyezési lap 

 1. A készítmény neve: Protect
®
 Natural szúnyog- és kullancsriasztó permet 

  2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.,1107 Budapest, Szállás u.6. 

  3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Bp., Szállás u. 6. 

  4. Engedély száma: JÜ-11185-3/2013. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabad forgalmú riasztószer  

  6. Hatóanyaga: 19,9% citriodiol 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárga színű, áttetsző, 0,94% g/cm
3
 relatív sűrűségű, vízzel elegyedő, semleges kémhatású 

folyadék. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) fokozza. 

  8. Csomagolás: 

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

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, maximum 35°C hőmérsékletű helyen tárolva, a 

gyártástól számítva 3 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó ízeltlábúak (szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! 

Tartsuk a flakont függőlegesen, permetezzük a készítményt a védendő bőrfelületre, majd 

egyenletesen dörzsöljük szét. Az arcbőrt – a szem és száj környékének kihagyásával – a kézre 

szórt permettel kell bekenni. A riasztó hatás fokozása érdekében a ruházat (elsősorban a 

gallér, mandzsetta, zokni, nadrág szára) is kezelhető. Ezt megelőzően azonban tanácsos a ruha 

egy kevésbé látható felületén próbakezelést végezni.  

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. 6 órán 

keresztül tartja távol. Kullancsok elleni használatkor ajánlatos a kezelést 2-3 óra múlva 

megismételni. 

12. Figyelmeztetés: 

A riasztószer 3 hónaposnál kisebb gyermekek esetében nem alkalmazható! 3 hónap és 6 év 

közötti gyermekeknél csak korlátozottan, elsősorban a ruházat kezelésére használjuk.  

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

alaposan mossuk le. A kezelt ruházatot újrafelvétel előtt mossuk ki. 

Citriodiolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

Allergiára hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény 

ártalmatlanságáról. Akiknek bőre a permet hatására allergiás elváltozást mutat, azoknak azt 

bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! Ügyeljünk arra, hogy a permet nyálkahártyára 

(szem, száj) ne kerüljön! Napégette vagy sérült bőrre ne juttassuk. 
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Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét 

az orvosnak meg kell mutatni. Ha a permet a szembe kerül, bő vízzel, néhány percen keresztül 

öblítsük ki. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. 

13. Címkefelirat: 

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

14. OEK szakvélemény száma: 7711/47/2013.DDO 


