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Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet
HyttysÄssä

1.2. Luvan haltija
Nimi

Jaico RDP nv

Osoite

Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgia

Luvan haltijan nimi ja osoite

Lupanumero
FI-2015-0016

Biosidituoterekisterin (R4BP 3)
tuotteen viitenumero

FI-0010373-0000

Luvan myöntämispäivämäärä

08/11/2013

Luvan voimassaolon
päättymispäivämäärä

01/11/2023

1.3. Biosidituotteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Valmistajan osoite

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Saksa

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)
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Tehoaine

23 - N,N-dietyyli-meta-toluamidi

Valmistajan nimi

Vertellus Performance Materials Inc.

Valmistajan osoite

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Yhdysvallat

Valmistuspaikkojen sijainti

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Yhdysvallat

Tehoaine

23 - N,N-dietyyli-meta-toluamidi

Valmistajan nimi

Clariant Corporation

Valmistajan osoite

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Yhdysvallat

Valmistuspaikkojen sijainti

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Yhdysvallat

2. Valmisteen koostumus ja formulointi

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidituotteen koostumuksesta
Yleisnimi

IUPAC-nimi

Käyttötarkoitus CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

N,N-dietyyli-metatoluamidi

N,N-diethyl-m-toluamide

Tehoaine

134-62-3

205-149-7

20.56

64-17-5

200-578-6

33.64

etanoli

2.2. Formuloinnin tyyppi
AL - Kaikki muut nesteet

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet

Syttyvä neste ja höyry.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
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Turvalausekkeet

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. –
Tupakointi kielletty.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

4. Sallittu käyttö / sallitut käytöt

4.1 Käytön kuvaus
Käyttö 1 - Hyttyskarkote ihmisille
Valmisteryhmä

PT19 - Karkotteet ja houkutteet

Tarvittaessa tarkka kuvaus
hyväksytystä käytöstä

Hyttyskarkote ihmisille, roll-on.
Suojaamaan hyttysten pistoilta, käytetään korkeintaan 1 - 2 kertaa päivässä.
Valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaiden lasten iholle.

Kohdeorganismit (myös
kehitysvaihe)

Culicidae:-Aedes mosquitoes-Aikuiset| Hyönteiset, nisäkkäät (esim. jyrsijät)
Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Aikuiset| Hyönteiset, nisäkkäät (esim. jyrsijät)
Culicidae:-House mosquitoe-Aikuiset| Hyönteiset, nisäkkäät (esim. jyrsijät)

sisäkäyttö

Käyttöalue
ulkokäyttö

Annostelutapa/-tavat

Levitys Sivele tuotetta suojaamattomille ihoalueille ja levitä tasaisesti.

Annostelutaajuus/-taajuudet ja
käyttötiheys

1 ml/ 600 cm² - 0 Korkeintaan 2 kertaa päivässä

Käyttäjäryhmä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja
pakkausmateriaali

Pullo, lasi, 50 mL
Pullo, muovi: HDPE , 50 mL
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4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Sivele tuotetta suojaamattomille ihoalueille ja levitä tasaisesti. Käytä korkeintaan kaksi kertaa päivässä. Valmistetta ei tule käyttää
alle 12-vuotiaiden lasten iholle.
Vältä kontaktia silmiin, limakalvoille ja vahingoittuneelle iholle. Vältä kontaktia ruokaan. Suojaa hyttysten pistoilta jopa 7 tuntia.
Lämpötila, kosteus ja hikoilu saattavat vaikuttaa tuotteen tehoon.

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet
Sivellään tasaisesti iholle korkeintaan kaksi kertaa päivässä. Valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaiden lasten iholle.
Vältä kontaktia silmiin, limakalvoille ja vahingoittuneelle iholle. Vältä kontaktia ruokaan.
Saattaa vahingoittaa muoveja ja keinokuituja sekä maalattuja ja lakattuja pintoja.

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista
ja ympäristönsuojeluohjeista
Vältä kontaktia silmiin, limakalvoille ja vahingoittuneelle iholle. Vältä kontaktia ruokaan. Saattaa vahingoittaa muoveja ja keinokuituja
sekä maalattuja ja lakattuja pintoja.
DEET on hyönteiskarkote, jota käytetään suoraan iholle. DEET:a sisältävien tuotteiden käytön jälkeen on erityisesti lapsilla raportoitu
neurotoksisina kohtauksina esiintyviä haittavaikutuksia. Ottaen huomioon tuotteen runsas käyttö, haittavaikutusten riski on kuitenkin
pieni. On myös huomioitava, että kohtausten idiopaattisen luonteen vuoksi on vaikea arvioida niiden syy-seuraussuhdetta.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Jos tuotetta on nielty: Juo 1 tai 2 lasillista vettä ja pakota mahan sisällön tyhjeneminen painamalla sormella kevyesti nielun
takaosaan. Tajutonta henkilöä ei saa oksennuttaa eikä antaa mitään suun kautta. Tarvittaessa ota yhteyttä lääkäriin.

Jos tuotetta on joutunut silmiin: Huuhdo välittömästi runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli silmäärsytys jatkuu.

Jos tuotetta joutuu kosketuksiin avonaisen haavan kanssa: Huuhdo runsaalla määrällä vettä. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli ärsytys
jatkuu.

Ei saa päästää ympäristöön. Ei pakkauksen uudelleenkäyttöä.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet
Tyhjät pakkaukset hävitetään kotitalousjätteen mukana.
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista lähetetään valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytettävä kuivassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
Säilytettävä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa.
Säilyvyys vuotta.

18/11/2018

VALMISTEYHTEENVETO

4

5. Yleiset käyttöohjeet
5.1. Käyttöohjeet
Sivele tuotetta suojaamattomille ihoalueille ja levitä tasaisesti. Käytä korkeintaan kaksi kertaa päivässä. Suojaa hyttysten pistoilta
jopa 7 tuntia.
Lämpötila, kosteus ja hikoilu saattavat vaikuttaa tuotteen tehoon.

5.2. Riskinhallintatoimet
Sivellään tasaisesti iholle korkeintaan kaksi kertaa päivässä. Valmistetta ei tule käyttää alle 12-vuotiaiden lasten iholle.
Vältä kontaktia silmiin, limakalvoille ja vahingoittuneelle iholle. Vältä kontaktia ruokaan.
Saattaa vahingoittaa muoveja ja keinokuituja sekä maalattuja ja lakattuja pintoja.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset
toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi
Vältä kontaktia silmiin, limakalvoille ja vahingoittuneelle iholle. Vältä kontaktia ruokaan. Saattaa vahingoittaa muoveja ja keinokuituja
sekä maalattuja ja lakattuja pintoja.
DEET on hyönteiskarkote, jota käytetään suoraan iholle. DEET:a sisältävien tuotteiden käytön jälkeen on erityisesti lapsilla raportoitu
neurotoksisina kohtauksina esiintyviä haittavaikutuksia. Ottaen huomioon tuotteen runsas käyttö, haittavaikutusten riski on kuitenkin
pieni. On myös huomioitava, että kohtausten idiopaattisen luonteen vuoksi on vaikea arvioida niiden syy-seuraussuhdetta.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:
Jos tuotetta on nielty: Juo 1 tai 2 lasillista vettä ja pakota mahan sisällön tyhjeneminen painamalla sormella kevyesti nielun
takaosaan. Tajutonta henkilöä ei saa oksennuttaa eikä antaa mitään suun kautta. Tarvittaessa ota yhteyttä lääkäriin.

Jos tuotetta on joutunut silmiin: Huuhdo välittömästi runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli silmäärsytys jatkuu.

Jos tuotetta joutuu kosketuksiin avonaisen haavan kanssa: Huuhdo runsaalla määrällä vettä. Ota yhteyttä lääkäriin, mikäli ärsytys
jatkuu.

Ei saa päästää ympäristöön. Ei pakkauksen uudelleenkäyttöä.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä
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Tyhjät pakkaukset hävitetään kotitalousjätteen mukana.
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista lähetetään valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytettävä kuivassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
Säilytettävä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa.
Säilyvyys 2 vuotta.

6. Muut tiedot
Lupanumero Suomessa: FI-2015-0016
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