
Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta 

 

Informacja dla użytkownika 

 

Intensywny aerozol ochronny przeciw komarom i 

intensywny aerozol ochronny przeciw kleszczom 

 

Roślinna substancja czynna. Przyjemny zapach. Odporny na pot. 

 

 

 

 

Cechy szczególne Soventol
®
 PROTECT  

Intensywny aerozol ochronny Soventol
®
 PROTECT ma specjalną formułę, skutecznie i długotrwale 

chroniącą przed komarami i kleszczami. 

 Wysoki stopień ochrony. 

 Odporny na pot. 

 Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. 

 Nadaje się również dla dzieci w wieku od 1 roku. 

 Roślinna substancja czynna. 

 Przyjazny dla skóry dzięki zawartości aloesu. 

 Rozpyla również do góry dnem.  

 

Zawiera cytronelol. Może wywoływać reakcje alergiczne. 

 

Substancja czynna Soventol
®
 PROTECT przeciw komarom:  

11 g/100 g mieszanina cis- i trans-p- mentano-3,8-diolu 

 

Substancja czynna Soventol
®
 PROTECT przeciw kleszczom: 

12,5 g/100 g mieszanina cis- i trans-p- mentano-3,8-diolu 

 

Intensywny aerozol ochronny Soventol
®
 PROTECT wykorzystuje specjalny skład z roślinną substancją 

czynną, działającą na czucie owadów i pasożytów. Stanowi to podstawę efektywnego działania 
produktu Soventol

®
 PROTECT. 

 

Soventol
®
 PROTECT do ochrony przeciw komarom: 

 Do 7 godzin ochrony przed rodzimymi i tropikalnymi komarami (również komarami tygrysimi). 

 Do 4 godzin ochrony przed kleszczami i innymi owadami wysysającymi krew. 

 

 

 



Soventol
®
 PROTECT do ochrony przeciw kleszczom: 

 Do 6 godzin ochrony przed kleszczami i innymi owadami wysysającymi krew. 

 Do 4 godzin ochrony przed rodzimymi i tropikalnymi komarami (również komarami tygrysimi). 

 

Sposób użycia: Rozpylić na skórę równomiernie i bez pozostawiania przerw i rozetrzeć na skórze 
(zalecana ilość 1 ml na 250 cm², co odpowiada np. 6-7 naciśnięciom rozpylacza na ramię). W celu 
zastosowania na twarzy rozpylić bezpośrednio na dłonie i oszczędnie nanieść na twarzy, omijać przy 
tym okolice oczu i ust. Wcierać również w części ciała pod cienkimi ubraniami, ponieważ owady mogą 
przez nie ukąsić. Nie wycierać zanim aerozol nie wyschnie. W razie potrzeby powtórzyć bez 
odczekiwania. Po dłuższym kontakcie z wodą lub w przypadku silnego pocenia się powtórzyć 
zastosowanie. U małych dzieci stosować tylko w niewielkich ilościach. Nie nadaje się dla niemowląt. 

W przypadku stosowania kremu przeciwsłonecznego Intensywny aerozol ochronny Soventol
®
 

PROTECT należy zastosować na końcu. 

Ostrzeżenia i środki pierwszej pomocy 

Tylko do stosowania zewnętrznego. Aerozol stosować zgodnie z instrukcją. Omijać okolice oczu i ust. 
Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody. 

PO POŁKNIĘCIU: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem. wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Po wdychaniu zapewnić świeże powietrze. W 
przypadku utrzymujących się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza. Przed zastosowaniem na 
uszkodzoną lub objętą stanem zapalnym skórę należy skonsultować się z lekarzem. Chronić przed 
dziećmi. Ze względu na brak wystarczających danych produkt Soventol

®
 PROTECT należy stosować 

w okresie ciąży i karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem. 

Wskazówki dla lekarza: 

Możliwe są reakcje alergiczne i uczulenie. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Tylko całkowicie opróżnione opakowanie wyrzucać do 
pojemnika na odpady do recyklingu. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. 

Przed użyciem należy przeczytać oznakowanie i ulotkę informacyjną. 

 


