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Mugga spray na komary i kleszcze 50% DEET - 75ml
 

Cena: 36,25 pln

Opis słownikowy

Producent Mugga

Opis produktu
 

Najmocniejszy z serii produktów Mugga preparat na komary i kleszcze Mugga extra strong z zwartością 50% DEET jest środkiem o
działaniu odstraszającym na komary (tropikalne i europejskie), kleszcze, meszki, roztocza, muchy, moskity, kuczmany, bąki, który
pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby przenoszone przez owady. Ze względu na wysoką zawartość DEET produkt
przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych od 18 roku życia. Produkt polecany jest osobom narażonym na ukąszenia i
ugryzienia przez owady w rejonach tropikalnych, wędkarzom przebywającym nad brzegami wód, którzy są szczególnie narażeni na ataki
komarów oraz wykonującym pracę w terenie żołnierzom, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, myśliwym, czy ogrodnikom.

Preparat ma formę wygodnego w aplikacji sprayu, o eukaliptusowym zapachu, który łatwo rozprowadza się na skórze.

DEET jest związkiem chemicznym stworzonym przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych dla potrzeb żołnierzy walczących na
terenach, gdzie występowały owady zagrażające ich życiu. DEET ma jedynie działanie odstraszające, nie zabija insektów, wpływa na ich
układ nerwowy, doprowadzając do utraty przez nie koordynacji, utrudniając im lub uniemożliwiając zlokalizowanie człowieka.

Skuteczność produktu potwierdzono badaniami przeprowadzonymi w laboratorium i w terenie. Preparat został przetestowany na ok.
2500 gatunkach komarów.

Preparat Mugga extra strong zabezpiecza przed:

Komarami (tropikalnymi i europejskimi) - w krajach gorących stref klimatycznych ukłucia owadów mogą być przyczyną zakażeń
wirusowych oraz chorób pasożytniczych.

Kleszczami - roznoszą groźne na życia choroby min. boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu.

Meszkami - ugryzienie może powodować częściej niż w przypadku komarów zaczerwienienia, obrzęki, opuchliznę.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Bąkami (muchami końskimi) - ukłucia są bolesne, pozostaje po nich duży bąbel, który potrafi swędzieć kilka dni. Ukąszenia bąka mogą
być dla nas niebezpieczne, ze względu na to, że bąki przenosić mogą choroby (np. wąglik) i pasożyty (nicienie, świdrowce)

Moskitami - przenoszą wiele groźnych chorób m.in. pierwotniaka Leishmania donovani, powodującego leiszmaniozę trzewną, bakterię
Bartonella bacilliformis, wywołującą chorobę Carrióna oraz gorączkę doliny Rift.

Kuczmanami - podczas ukłucia mogą przenosić na ludzi wirusy powodujące zapalenie opon mózgowych i paraliż oraz bakterie wąglika i
tularemii.

Choroby, przed którymi chroni Mugga spray Strong DEET 50%:
Anaplazmoza ludzka granulocytarna, Babeszjoza, Końskie zapalenie mózgu, Bartonelloza, Borelioza, Gorączka krymsko-kongijska,
Gorączka Q, Kleszczowe zapalenie mózgu, Tularemia, Chikungunya, Choroba Carrióna – Bartonelloza, Choroba Chagasa, Denga,
Dirofilarioza, Dżuma, Filarioza, Gorączka doliny Rift, Gorączka krymsko-kongijska, Gorączka Pappataci. Japońskie zapalenie mózgu,
Leiszmanioza skórna i trzewna, Żółta febra, Tularemia, Tyfus plamisty, Wirus Zachodniego Nilu, Malaria, Muszyca, Owrzodzenie Buruli,
Wirus Zika, Śpiączka afrykańska, Ślepota rzeczna, Wirus Zachodniego Nilu.

Czas ochrony:
Klimat umiarkowany: 8 - 9 godzin
Klimat tropikalny: 6 - 8 godzin

W celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy czas - zaleca się użycie preparatu ponownie po upływie 6
godzin od pierwszego zastosowania.

Na skuteczność produktu mogą mieć wpływ czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry.

Sposób użycia:
Preparat równomiernie rozpylić na odsłoniętą skórę i odzież. W okolicach oczu i ust należy zachować szczególną ostrożność.

Na twarz i szyję zaleca się użycie repelentu o niższym stężeniu DEET (9,5%). Środka nie wolno stosować bezpośrednio na twarz -
najpierw aplikować go należy na dłonie, a następnie nanieść na twarz i szyję. Po użyciu umyć ręce.

Ze względu na wysokie stężenie DEET, stosując preparat powinno się omijać paski zegarków, okulary słoneczne, tkaniny syntetyczne.

Produktu nie należy stosować na podrażnioną skórę, rany.
Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Przed zastosowaniem repelentu na kleszcze i komary Mugga należy dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na
etykiecie.

Atest PZH: HŻ/03360/96

Skład:
Substancja czynna 500 g/l N,N-Diethy-3-Methylbenzamide (DEET 50%), etanol 383,1 g/L benzoesan denatonium 0,01 g/l oraz frakcje
olejków roślinnych.

Pojemność: 75ml
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