
Engedélyezési lap 

1. A készítmény neve: VAPE DERM szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol (pumpás) 

2. Gyártja: LCS Laboratorio-Chimico-Farmaceutico Sammarinese S.p.A. 

    (Featano, Rep. San Marino) 

3. Forgalomba hozza: Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.) 

4. Engedély száma: JKF/14277-4/2015. 

5. Terméktípus és minősítés:  
5.1. Biocid terméktípus: 19. terméktípus 

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer  

6. Hatóanyaga: 7,5 % dietil-toluamid + 0,75% citriodiol (1 g 75 %-os citriodiol) 

7. Csomagolás: 

75, 100 és 150 ml-es töltési térfogattal, porlasztást biztosító szórófejjel ellátott 

műanyag flakonban kerül forgalomba.  

8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig 

használható fel. 

(A gyártási időt az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!) 

9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Vérszívó rovarok (szúnyogok, kullancsok) távoltartására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

A védendő bőrfelületet gondosan permetezzük be. Az arcot és a nyakat a tenyérbe 

adagolt folyadékkal kenjük be. A készítmény a vérszívó rovarokat a kezelt felülettől 

– a felvitt mennyiségtől függően – 2-3 órán keresztül távol tartja. A tartósabb hatás 

érdekében célszerű a kezelést 1 óra múlva megismételni. 

11. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk! Ne használjuk zárt térben, és 

ha a szabadból bejövünk, a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossuk le. 

A riasztószert 2 évesnél kisebb gyermekek esetén ne alkalmazzuk, 2-12 év közötti 

gyermekek esetében csak korlátozottan, fokozott óvatossággal használjuk!  

A gyermekek kézfejét ne kezeljük! 

Ügyeljünk arra, hogy a folyadék szembe és nyálkahártyára, nyílt sebbe ne kerüljön. 

Napégette vagy sérült bőrre ne juttassuk. Akinek a bőre a permet hatására allergiás 

elváltozást mutat, azoknak azt bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni! 

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.  

A termék károsíthatja a műszálas és bőr anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, 

valamint a festett, lakkozott felületeket. 

12. Címkefelirat: 

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

13. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3332-1/2015. 


