
Dr. Repel
Hyönteismyrkky

Hyönteismyrkky lentävien hyönteisten 
torjuntaan hevosille

Lue pullon ohjeet huolellisesti ennen 
käyttöä ja noudata annettuja ohjeita!

Syttyvä neste ja höyry - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia - Sisältää 
permetriiniä; voi aiheuttaa allergisen reaktion - Lue merkinnät ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä - 
Älä hengitä suihketta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua; näytä pakkaus tai varoitusetiketti - Jos kemikaalia 
joutuu iholle; pese runsaalla vedellä ja saippualla - Vältettävä päästämistä ympäristöön - Hävitä sisältö 
vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä

Dr Repel valmiste suo jaa hevosia paarmo ilta, kärpäsiltä, sääskiltä  ja  hyttysiltäFIN

HUOMAUTUKSET: VAARALLISTA MEHILÄISILLE. KÄYTTÖ KIELLETTY KUKKIVIEN KASVIEN JA 
MEHILÄISPESIEN LÄHETTYVILLÄ. VALMISTE ON SIJOITETTAVA JA SÄILYTETTÄVÄ NIIN, 
ETTEIVÄT LAPSET JA KOTIELÄIMET PÄÄSE SIIHEN KÄSIKSI. SÄILYTYS KUIVASSA JA VIILEÄSSÄ 
PAIKASSA. DR.REPEL VALMISTETTA TULEE SÄILYTTÄÄ VAIN ALKUPERÄISPAKKAUKSESSA JA 
ETÄÄLLÄ TULENLÄHTEISTÄ. VALMISTEEN SÄILYTTÄMISTÄ AURINGOSSA TULEE VÄLTTÄÄ.

Permetri i ni  / Permetrin 1,6 g/l
Sypermetri ini  / Cypermetri n 1,0 g/l
Chrysanthemum ci nerari aefol i um –uute /-extrakt 2,0 g/l
Pi peronyylibutoksidi  / Pipero nyyli butoxi d 15,0 g/l
Muut ai neet / andra substanser: Aqua, etanol
carpomer, tri ethanolami ne, potassium so rb.

VALMISTAJA:  
FRESCON OY, KAIPIONOMÄENTIE 7, 
37570 LEMPÄÄLÄ, FINLAND  
WWW.DR-REPEL.COM

SWE
Brandfarlig vätska och ånga. - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. - 
Produkten innehåller permetrin, kan förorsaka allergisk reaktion. - Förvaras oåtkomligt för barn. - Läs 
etiketten och bruksanvisningar före användning. - Undvik inandning av lösning. Ha förpackning eller 
etiketten till hands om du måste söka läkarvård. - Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål 
och vatten. - Undvik utsläpp till miljön. - Överblivet medel lämnas till problemavfallscentralen och tom 
förpackning destrueras med blandavfall. 

Dr. Repel - Bekämpningsmedel mot bromsar, flugor, myggor och moskiter för hästar

OBSERVERA: FARLIGT FÖR BIN. ANVÄNDNING ÄR FÖRBJUDEN I NÄRHETEN AV BLOMMANDE 
VÄXTER OCH BIKUPA. PLACERAS OCH FÖRVARAS ÅTSKILT FRÅN BARN OCH HUSDJUR. 
FÖRVARAS TORRT OCH SVALT. DR. REPEL BEKÄMPNINGSMEDEL SKA FÖRVARAS ENDAST I 
ORIGINALFÖRPACKNING, BORTA FRÅN ANTÄNDNINGSKÄLLOR. SKYDDAS FRÅN SOLLJUS.

BRUKSANVISNING: Dr. Repel - Bekämpningsmedel är avsett endast för hästar. Skall inte användas till 
andra djurarter eller människor. 
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KÄYTTÖOHJE: Dr.Repel - valmiste on tarkoitettu vain hevosille. Valmistetta ei saa käyttää muille 
eläinlajeille eikä ihmisille.
Harjaa hevosen karva läpikotaisin ennen levittämistä. 
Ravista pullo hyvin ennen käyttöä. Avaa suutin kiertämällä sitä puolikierrosta vastapäivään. 
Dr.Repel - valmistetta käytetään sellaisenaan suihkuttamalla sitä kevyesti suoraan hevosen karvapeit-
teelle 40 cm:n etäisyydeltä niin, että samaa kohtaa suihkutetaan vain kerran.
Valmiste ei saa joutua eläimen silmiin tai sieraimiin eikä suoraan eläimen iholle. 
Valmistetta voidaan käyttää myös kostuttamalla pyyhettä valmisteella ja pyyhkimällä sillä karvapeitettä 
hevosen kaulalla, ryntäillä ja vatsan alla. Älä käytä valmistetta hevosen pään alueella. 
Käytä suojakäsineitä ihoaltistuksen välttämiseksi. 
Toista käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein.
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Borsta igenom hela hästen före applicering.
Skaka väl före användning. För att öppna munstycket ska det vridas motsols en halv varv.
Dr. Repel - Bekämpningsmedel sprayas på hästens päls som sådan på ett avstånd av 40 cm. Spraya ett
ställe bara en gång.
Medlet ska inte ha någon kontakt med hästens hud, ögonen eller näsborrar.
Det är också möjligt att gnid in lösningen med en handduk på hästens bringa, hals eller magen. Undvik
all kontakt med hästens huvud.
Använd skyddshandskar för att undvika hudkontakten.
Upprepa behandlingen vid behov med 10 -14 dagars.
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