Fly-Blocker horse & rider
FI - Effol Fly Blocker + Horse & Rider –hyönteiskarkote karkottaa punkit, paarmat,
hyttyset ja kärpäset luotettavasti ihmisistä ja hevosista. Käyttövalmis, hajuton
nestesuihke on kehitetty yhteistyössä sveitsiläisen tropiikin tutkimuslaitoksen
kanssa. Soveltuu yli 3-vuotiaille lapsille. Ennen käyttöä lue käyttöohje ja
varoitusmerkinnät. Käytä biosidia ohjeen mukaan.
Käyttö: Suihkuta tasaisesti ja huolellisesti paljaalle iholle korkeintaan kaksi kertaa
päivässä (noin 5-10 g/m2). Valmistetta ei saa sumuttaa suoraan kasvoille, vaan
ensin kämmenelle, josta se levitetään kasvoille. Vältettävä levittämistä silmien ja
suun ympäristöön tai rikkoutuneelle iholle. Ei saa laittaa lasten kämmeniin. Käyttö
hevoselle: Suihkuta karvaan tasaisesti ja huolellisesti suojattavalle alueelle
jättämättä käsittelemättömiä kohtia (noin 5-10 g/ m2). Päähän suihke tulisi
levittää sienellä tai Effol shampooharjalla. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin
mainittuun käyttötarkoitukseen. Tuote vaikuttaa välittömästi. Tuotetta ei ole
tarkoitettu jatkuvaan käyttöön vaan käytettäväksi ainoastaan tarvittaessa. Vain
ulkoiseen käyttöön. Suojattava jäätymiseltä ja kuumuudelta.
S - Effol Fly Blocker + Horse & Rider stoppar fästingar, bromsar, myggor och
flugor absolut tillförlitligt hos människor och hästar. Den bruksfärdiga vätska har
utvecklats i samarbete med Schweizer Tropeninstitut . Före användning läs
instruktionerna och varningsetiketter. Använd biocider enligt instruktionerna.
Lämplig för barn över 3 år. Användning: Spraya in utsatta ställen på päls och hud
jämnt max två gånger per dagen (ca 5-10 g/m2). Medlet får inte sprayas direkt i
ansiktet utan på handen, med vilken man applicerar medlet i ansiktet. Undvik
kontakt med ögonen, munnen eller öppna sår. Breda inte ut till barnens händer.
Användning för hästar: Spraya in utsatta ställen på päls och hud jämnt och
utelämna inga luckor (ca 5-10 g/m2). På huvud- och ansiktspartier fördelas
sprayen med en svamp eller med Effols shamponeringsborste. All annan
användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Produkt
verkar genast. Produkten är inte avsedd för kontinuerlig användning, men endast
när det behövs. Endast för utvärtes bruk. Skyddas mot frost och värme.
Vaikuttava ainesosa / Aktiv substans:
15 g ikaridiinia/ikaridin per 100 g.
Rek. nr / Reg. nr: TUKES-2015-BTA-035
Tuote-erä nro ja parasta ennen pvm:
katso pakkauksen pohja / Batch nr och bäste före-datum: se botten
Maahantuoja/Importeur: Helsingin Ratsutarvike Oy, FI-15140 Lahti

VAROITUS / VARNING

FI - Syttyvä neste ja höyry. Sisältää ikaridiinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus
tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä/ kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. –
Tupakointi kielletty. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö
vaarallisena jätteenä ja sen tyhjä pakkaus sekajätteenä.
S - Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller icaridin. Kan orsaka en allergisk
reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands
om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta
ytor. – Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade
utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma behållaren som
blandavfall

