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KOMAREP
Pozwolenie Nr 3825/09
Preparat aerozolowy, zawiera substancję biologicznie czynną:
19,5 % N,N-dietylo-m-toluamidu (19,5 g/100 g)
Zastosowanie:
Preparat w postaci aerozolu, skutecznie odstraszający komary i kleszcze od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach
ciała.
Sposób użycia:
Produkt przed użyciem wstrząsnąć. Następnie należy opryskać preparatem odsłonięte, narażone na ukąszenia części ciała, z
odległości 15-20 cm, przez 4-7 sekund, aby nanieść niewielką warstwę roztworu. Preparat można rozsmarować dłonią. Należy
unikać kontaktu preparatu z oczami i ustami oraz skórą skaleczoną lub poranioną.
Preparat skutecznie odstrasza komary do 4 godz. od zastosowania. Do 2,5 godz. od zastosowania, Komarep całkowicie
zabezpiecza przed atakiem kleszczy, natomiast w czasie do 7 godz. znacznie ogranicza ryzyko przyczepienia się kleszcza.
Środki ostrożności:
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia oczu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie stosować produktu bezpośrednio na twarz - spryskać dłoń, a następnie rozprowadzić po powierzchni twarzy.
Produkt może być stosowany u dzieci powyżej 6 roku życia, u dzieci w wieku od 6 do 12 lat stosowanie powinno być
ograniczone (nie stosować na dłonie dzieci) i pod kontrolą dorosłych. Dozwolone jest jednokrotne powtórne użycie produktu.
Postępowanie z produktem odpadowym: nie usuwać do kanalizacji; nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, gruntowych i gleby; nie składować na wysypiskach komunalnych. Należy wyrzucać jedynie całkowicie
opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu (w tym również przeterminowanego) przeprowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w urządzeniach spełniających określone wymagania lub przekazać odpowiedniej firmie).
Znaki ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222
Skrajnie łatwopalny aerozol
H229
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H319
Działa drażniąco na oczy
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102
Chronić przed dziećmi
P210
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF
Pierwsza pomoc:
Możliwe efekty uboczne po narażeniu: oczu - pieczenie, łzawienie; układu oddechowego - nie należy kierować strumienia
aerozolu na usta, wywołuje kaszel. W razie narażenia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie
trudności w oddychaniu wezwać lekarza. W przypadku skażenia oka przemywać oczy dużą ilością letniej wody co najmniej 15
min. przy odwiniętych powiekach, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, konieczna
konsultacja okulistyczna. W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Skonsultować się z lekarzem.
Numer serii i data ważności na opakowaniu.
Zawartość netto:

