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Mosbito Max spray odstraszający komary, meszki i kleszcze
90 ml
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 ml

Postać Aerozole

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Produkt biobójczy Mosbito Max w postaci sprayu jest wyrobem odstraszającym komary, kleszcze i meszki. Wyrób przeznaczony jest do
stosowania przez pacjentów dorosłych, a także przez młodzież powyżej 12. roku życia. Dzięki dostępności w formie aerozolu Mosbito
Max jest bardzo prosty w użytkowaniu i wygodny w stosowaniu w różnych warunkach.

Na co jest aerozol Mosbito Max? Wskazaniem do stosowania produktu biobójczego jest odstraszanie komarów, a także odstraszanie
kleszczy oraz meszek. Ukąszenia komarów i meszek bywają dokuczliwe, poza tym wiążą się zazwyczaj z nieprzyjemnymi objawami
skórnymi, w tym z silnym świądem skóry czy jej bólem, zaczerwienieniem czy opuchlizną. Dużym problemem są również kleszcze,
których obecność w lasach i innych miejscach może skutecznie popsuć najbardziej udaną wycieczkę. Kleszcze mogą bowiem przenosić
wiele groźnych dla człowieka chorób, w tym przyczyniać się do wystąpienia u człowieka boreliozy. Ochrona przed dokuczliwymi
owadami to zatem nie tylko kwestia zwiększenia komfortu spacerów, wycieczek i wyjazdów, ale również zwiększenie bezpieczeństwa
wspomnianych aktywności.

W składzie produktu Mosbito Max znajduje się wysoka (aż ponad 25%) zawartość DEET, dzięki czemu wyrób wyróżnia się bardzo dużą
skutecznością działania, a oprócz tego charakteryzuje się działaniem długotrwałym, dzięki czemu nie trzeba co chwilę powtarzać
aplikacji produktu na skórę. Produkt zapewnia pacjentowi ochronę nie tylko w Polsce, ale również w czasie wycieczek i wyjazdów
zagranicznych – przeznaczony jest jednak do stosowania wyłącznie w klimacie umiarkowanym. Chroni przed komarami przenoszącymi
żółtą febrę i wirusy Dengi, zapewniając nawet 5,5 godziny ochrony.

W opakowaniu znajduje się 90 ml aerozolu Mosbito Max. W skład produktu biobójczego wchodzi 25,77% DEET. Przed zastosowaniem
produktu należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na jego opakowaniu i przestrzegać zawartych tam zaleceń. W jaki sposób
należy korzystać ze sprayu Mosbito Max? Zaleca się rozpylanie niewielkiej ilości produktu biobójczego na odsłonięte części ciała.
Produkt biobójczy Mosbito Max należy rozpylać z odległości około 15 cm, po czym zaleca się jego rozsmarowanie na skórze. Produkt
nie powinien być aplikowany bezpośrednio na twarz – można natomiast nanosić go na skórę twarzy dłońmi. Raz zaaplikowany na skórę
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produkt biobójczy Mosbito Max zapewnia aż 8 godzin ochrony przed komarami i meszkami, a także aż 5 godzin przed kleszczami.

Preparat biobójczy Mosbito Max ma przeciwwskazania. Nie należy korzystać z niego przy nadwrażliwości na jego składniki. W
przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy produkt odstawić i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na wysokie
stężenie składnika czynnego z preparatu nie powinno się również korzystać w przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 12.
roku życia. Przeciwwskazaniem jest też stosowanie wyrobu Mosbito Max w klimacie innymi niż umiarkowany, poza tym do
przeciwwskazań zalicza się bezpośrednią aplikację aerozolu na twarz.

Składniki
N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25,77%

Charakterystyka
Aerozol skutecznie odstrasza komary pospolite do 8h, kleszcze do 5h i meszki do 8h. Chroni również przed komarami przenoszącymi
żółtą febrę oraz wirusy Dengi do 5,5h. Produkt przeznaczony do stosowania w klimacie umiarkowanym.

Stosowanie
Rozpylić niewielką ilość produktu z odległości ok.15 cm na odsłonięte części ciała, a następnie równomiernie rozsmarować. Nie
stosować bezpośrednio na twarz - nanosić za pomocą dłoni. Stosować 1-2 razy dziennie u dorosłych oraz 1 raz dziennie u dzieci w
wieku powyżej 12 lat.

Nr pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego: PL/2018/0304/MR
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