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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet
(Franciaország) MECDEET Solution

1.2. Engedélyes
Név

BeapharBV

Cím

Drostenkamp 3 8101 Raalte Hollandia

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2019-MA-19-00241-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0020007-0000

Az engedélyezés dátuma

25/04/2018

Az engedély léjáratának
dátuma

24/04/2028

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Beaphar BV

A gyártó címe

Drostenkamp 3 8101 BX Raalte Hollandia

Gyártási helyek

Beaphar BV (site OLW) Oude Linderteseweg 9 8102 EV Raalte Hollandia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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Hatóanyag

23 - N,N-dietil-meta-toluamid

A gyártó neve

Vertellus Performance Materials Inc.

A gyártó címe

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok

Gyártási helyek

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

N,N-dietil-meta-toluamid

N,N-diethyl-m-toluamide

Hatóanyag

134-62-3

205-149-7

19

2.2. Az előállítás típusa
ME - Mikroemulzió

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.
A tartalom elhelyezése hulladékként: nemzeti jogszabályoknak megfelelően.
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4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS
Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt
szerek)

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Rovarriasztó szer. Kullancsok távol tartására alkalmas.

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Ixodes ricinus-Közönséges kullancs--

Beltéri

Felhasználási terület
Kültéri
Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Az alkalmazás módja(i)

Permetszórás A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

A kijuttatandó riasztószer mennyisége 1 gramm / 600 cm2 - - A kullancsokat 5 órán keresztül tartja távol. A készítményt felnőttek és gyermekek (6–11
évesek) legfeljebb naponta egyszer használhatják.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

Pumpás szórófejjel ellátott műanyag (HDPE) flakonban: 125 ml és 200 ml töltési
térfogattal.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
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-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések
-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
-

5. Általános használati utasítás
5.1. Használati utasítások
Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a terméktájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.
A szabadban tartózkodás során viseljen hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges
riasztószer mennyiségét. Ne alkalmazza ruházattal fedett testrészeken.
A termék és napvédő szer egyidejű használata esetén először a napvédő szert kell alkalmazni, majd 20 percig kell várni a termék
felvitele előtt. A termék alkalmazása egyéb rovarriasztó szerekkel együtt nem javasolt.
A riasztóhatás időtartamát verejtékezés és a magas hőmérséklet csökkentheti. A termék nem használható trópusi területen.
Csak a csípésnek kitett bőrfelületre juttassa a riasztószert, majd kezével kenje szét azt egyenletesen. (A kijuttatandó riasztószer
mennyisége 1 gramm / 600 cm2).
A termék nem alkalmazható 6 évesnél kisebb gyermekeknél.
A kezelendő bőrfelületek és a javasolt riasztószer mennyisége:
-felnőttek esetén: naponta egyszer alkalmazzon 8 fújásnyi permetet karonként, 12 fújásnyi permetet lábszáranként, 10 fújásnyi
permetet az arcra és a nyakra, 4 fújásnyi permetet kézfejenként.
-6 és 11 év közötti gyermekek esetén: naponta egyszer alkalmazzon 4 fújásnyi permetet karonként, 6 fújásnyi permetet
lábszáranként, 5 fújásnyi permetet az arcra és a nyakra.
Ne permetezze közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel
kenje be. Gyermekek kezelésekor először a saját kezére fújja a készítményt és így kenje be bőrüket.
Ha azt tapasztalja, hogy a riasztószer nem kellőképpen hatásos, akkor értesítse a forgalmazót (engedély tulajdonost).
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5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
A készítményt naponta legfeljebb egyszer használja.
- Kizárólag a fejen, karon, kézfejen, a lábszár alsó részén alkalmazható.- A riasztószerrel nem kezelt testrészeket megfelelő
ruházattal védje a kullancsoktól (pl. : magas szárú cipő, világos ruházat).- A termék nem alkalmazható 6 évesnél fiatalabb
gyermekeknél. 6–11 éves gyermekek kezelését felnőtt végezze!
- Ne alkalmazza gyermekek kézfején!
- Étkezés előtt mossa le a kezéről a riasztószert.- Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon, illetve ezek
közelében, valamint olyan felületeken vagy konyhai eszközökön, amelyek közvetlenül érintkezhetnek élelmiszerrel, takarmánnyal!Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem alkalmazható állatokon/háziállatokon.
- Sérült vagy irritált bőrre ne alkalmazzuk a szert. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra kerülését. Kerüljük a
permet belégzését. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
-Szembe kerülés esetén: A szemet azonnal öblítse ki bő vízzel. Öblítés közben időnként húzza szét a szemhéjakat. Amennyiben a
sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el. Folytassa az öblítést néhány percig. Ha irritáció vagy látászavar lép fel, forduljon
szakorvoshoz
- Bőrrel való érintkezés: Ha panasz jelentkezik (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.), a kezelt bőrfelületeket mossuk le
vízzel, forduljon orvoshoz.
- Nagy mennyiség belégzése esetén: a sérültet vigye friss levegőre és tartsa nyugalomban, félig ülő helyzetben. Ha tünetek
jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.
- Lenyelés esetén: A szájüreget mossa ki vízzel. Ha a sérült nagy mennyiség riasztószert nyelt le vagy tünetek jelentkeznek, azonnal
forduljon orvoshoz.

- Eszméletlen vagy zavart tudatállapotú személyt ne itasson és ne hánytasson. A sérültet fektesse stabil testhelyzetbe és azonnal
forduljon orvoshoz.

- Tartsa kéznél a szer csomagolását vagy címkéjét.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe
dobható.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, jól szellőző helyen (legfeljebb 40 °C hőmérsékleten) tárolva a gyártástól számítva 2 évig
használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk
Az engedélytulajdonosra vonatkozó kötelezettségek:
Figyelembe véve a hatóanyag jelentőségét az egészségügyi kártevők elleni védekezés szempontjából, az engedélytulajdonosnak
nyomon kell követnie az ízeltlábú vérszívók dietil-toluamid hatóanyaggal szembeni ellenálló képességére vonatkozó szakirodalmi és
gyakorlati adatokat.
Az ellenőrzés eredményeit 5 évente be kell nyújtani az engedélyt kiadó hatóságoknak.
Az engedélyezést követő 2 éven belül be kell nyújtani a hosszú időtartamú tárolás előtti és utáni stabilitási vizsgálat eredményeit.
Az engedélyezést követő 2 éven belül be kell nyújtani a gyorsított tárolás előtti és utáni emulziós stabilitási vizsgálat eredményeit.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A címkefelirat tartalmazza:
MECDEET Solution kullancsriasztó permet
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer
Hatóanyaga: 19% N,N dietil-meta toluamid (DEET)
Engedélytulajdonos: Beaphar BV (Hollandia)
BIOCID engedélyszám: HU-2019-MA-19-00241-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5. pontok
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