هذه ليست الترجمة الرسمية للنشرة األلمانية المرفقة بالعبوة

معلومات للمستخدم
سبراي حماية مكثف لمقاومة البعوض
وأسبراي حماية مكثف لمقاومة القراد
مادة فعالة على أساس نباتي .رائحة مقبولة .مقاوم للعرق
®

ما هي المواصفات الخاصة في سوفينتول بروتيكت؟
®

سوفينتول بروتيكت أسبري حماي مكثف له تركيبة خاصة تقي بشكل فعال ولفترة طويلة من البعوض.


حماية عالية



مقاوم للعرق



تأكد موافقته للجلد من الناحية الطبية الجلدية



مناسب أيضا ً لألطفال الصغار ابتداء من عمر سنة



مادة فعالة على أساس نباتي.



ذو تأثير طيب على الجلد بنبات الصبار



يتم رشه أيضا ً على الرأس:

يحتوي على الليمون .يمكن أن يتسبب في ردود فعل حساسية.
®

المادة الفعالة سوفينتول بروتيكت للبعوض :
11غم /100ملغم خليط من سيس وترانس بي-ميثان - 3,8-ديول
®

المادة الفعالة سوفينتول بروتيكت القراد:
12,5غم /100ملغم خليط من سيس وترانس بي-ميثان - 3,8-ديول
®

سوفينتول بروتيكت أسبراي حماية مكثف يشتخدم تركيبة خاصة بمادة فعالة على أساس نباتي تستهدف مستشعارات الحشرات والجراثيم .هذا
®
يخلق األساس الفعال لسوفينتول بروتيكت.
سوفينتول

®

بروتيكت لمقاومة البعوض:



يحمي حتى 7ساعات من البعوض المحلي واالستيوائي (أيضا ً البعوضة النمرية)



يحمي حتى 4ساعات من القراد والحشرات الماصة للدماء

سوفينتول

®

بروتيكت لمقاومة القراد:



يحمي حتى 6ساعات من القراد والحشرات الماصة للدماء



يحمي حتى 4ساعات من البعوض المحلي واالستيوائي (أيضا ً البعوضة النمرية)

االستخدام :قم بالرش بشكل متساوي وبدون فراغات على الجسم ثم قم بتدليكه على الجلد (الكمية المنصوع برشه على الجلد 1مل لكل 250
سم ،2هذا يعادل 6 - 7ضخات رش لكل أبط ).لالستخدام في الوجه قم بالرش مباشرة على كف اليد ثم توزيعه بشكل مدخر على الوجه ،وتجنب

العينين والفم .قم أيضا ُ بتدليك مناطق الجلد التي تحت المالبس الخفيفة ،ألن الحشرات يمكنها اللدغ عبرها .ال تقوم بالمسح قبل أن يجف األسبراي .
عند الحاجة كرر الرش بدون انتظار فترة سالمة .كرر االستخدام بعد مالمسة الماء لفترة طويلة أو العرق الشديد .استخدمه بشكل موفر لدى
األطفال الصغار .غير مناسب لألطفال الرضيعة.
®

في حالة االستخدام في نفس الوقت مع كريم الشمس ضع سوفينتول بروتيكت أسبراي الحماية المكثف في النهاية .
التحذيرات وإالجراءات االحتياطية
يستخدم خارجيا ً فقط .استخدم األسبراي تبعا ً لتعليمات االستخدام .اليستخدم على العين والفم .في حالة مالمسته للعين أغسل العين جيداً بالماء.
عند االبتالع :في عدم اإلحساس بالراحة قم باالتصال بمركز التسمم أو بالطبيب .قم بغسل الفم وأشرب عقب ذلك كمية وفيرة من الماء .بعد
استنشاقه أحرص على توافر هواء منعش كثير .في حالة استمار الشكوى استعين بطبيب .قبل االستخدام على الجلد الذي به أضرار أو حروق قم
®
باستشارة الطبيب .يجظر وصوله إلى متناول األطفال !لعدم توافر معلومات كافية ،ينبغي استخدام سوفينتول بروتيكت في الحمل والرضاعة بعد
استشارة الطبيب فقط.
إرشادات للطبيب:
من الممكن ظهور ردود فعل أرجية وحساسية.
يحفظ في درجة حرارة الغرفة .العبوة الخالية تماما ً يتم إرسالها إلى مركز تجميع المواد.
استخدم المبيدات بحذر.
قبل االستخدام قم بقراءة معلومات المنتج والعالمات دائما ً.

