
 送別悶熱炎夏，迎來乾爽舒適的金秋。此時進行
燒烤、行山及攀石等戶外活動，不會大汗淋漓，確是
親親大自然的好時機。但近年登革熱肆虐，加上消費
者的防蚊意識不斷提高，為了驅散蚊蟲或避免被蚊
叮咬，大眾除了避免器具積水，還會選擇使用蚊貼、
蚊怕水及蚊香等產品。這些產品聲稱對人體無害或
低毒性，亦具有不同的性質及功效，消費者在選購或
使用時，應選擇合適的產品以及小心使用，才能有效
驅蚊，也不致影響健康。

一、驅蚊產品
● 蚊香
 燃燒型或電熱型的蚊香是利用火或熱源燃燒蚊

香，釋放驅蚊煙霧。使用時蚊香應遠離易燃物品
如窗簾、枱布等。

● 蚊怕水
 消費者應按照使用說明內的方法及使用量，將液

體、膏狀或噴霧式的蚊怕水施用於皮膚上，用後
如發現有過敏或身體不適的狀況應立刻就醫。 

● 蚊貼、驅蚊手環或驅蚊扣
 可貼於衣服、器具或佩戴於手腕或其他部位上，

利用釋放出的天然成份驅蚊。

二、選購建議
1. 檢查產品包裝標籤，標籤上應標示廠名、廠址、

有效成分名稱及含量、農藥登記證號、農藥生產
批準文件號等內容，內容不全的產品不要購買。

2. 選擇品牌產品，盡量不購買不合理的低價位產
品。

三、使用注意事項
1. 使用前應仔細閱讀產品使用方法、注意事項及

中毒急救方法。
2. 使用產品時，室內盡量保持通風而不要密閉，使

用蚊香時還應注意防火安全。
3. 將產品置於兒童接觸不到的地方，還應遠離火

源、防止高溫及曝曬。
4. 若因使用產品造成身體不適，應及時就醫。
5. 接觸防蚊產品後應立即洗手，避免當中的化學

成份傷害眼睛。

  

 Agora está a chegar a hora de nos despedir do Verão e dar boas vindas ao 

Outono. Nesta estação fresca, é bom aproveitarmos para sentir a natureza realizando 

actividades ao ar livre como piquenique, montanhismo e bouldering. Porém, devido ao 

surto da febre de dengue em todo o mundo, torna-se popular o uso de produtos contra 

mosquitos como adesivo anti-mosquito, repelente de mosquitos e incenso 

anti-mosquito. Alegam que estes produtos não são nocivos ou com baixo nível de 

toxicidade e têm diferentes efeitos contra mosquitos. Nesse sentido, convém que os 

consumidores tenham maiores cuidados na escolha e uso destes produtos por forma a 

proteger a sua saúde.

1. Produtos anti-mosquitos
●  Incenso anti-mosquito
 O incenso anti-mosquito clássico ou eléctrico necessita de ser ardido, com o fogo 

ou a electricidade, para emitir fumo que afasta mosquitos, portanto este deve ser 

usado afastando-se dos objectos inflamáveis tais como a cortina e a toalha de 

mesa.

●  Replente de mosquitos
 Os consumidores devem aplicar o replente de mosquitos na pele conforme as 

instruções de uso e, no caso de surgir alergia ou se sentir doente, devem ir ao 

médico imediatamente.

●  Adesivo, pulseira ou fivela anti-mosquito
 Pode ser colocado nas roupas, no pulso ou outra parte do corpo para afastar 

mosquitos com a substância natural que emite.

2. Sugestões sobre a compra
a) Examine o rótulo do produto, do qual devem constar informações como a 

designação e endereço da fábrica, a composição, o número de registo de pesticida 

e o número de documento de aprovação de produção de pesticida. Não compre o 

produto anti-mosquito que tenha falta de informações;

b) Não compre os produtos anti-mosquitos a um preço irrazoavelmente baixo.

3. Assuntos importantes sobre o uso
a) Leia com atenção as instruções de uso, os assuntos importantes sobre o uso e o 

manual de primeiros socorros antes da utilização;

b) Use o produto num local bem ventilado e tenha maior cuidado com o uso do 

incenso anti-mosquito para evitar incêndio;

c) Coloque o produto fora do alcance das crianças, bem como afaste-o do fogo não 

o colocando a temperatura elevada ou sob a luz do sol por muito tempo;

d) Vá imediatamente ao médico no caso de se sentir doente após o uso do produto;

e) Lave as mãos logo depois de contactar o produto anti-mosquito, por forma a 

evitar que as substâncias nele contidas danficiquem os olhos.

妙招送別蚊纏身
Truques para afastar os mosquitos

內容參考：中國國家質量監督檢驗檢疫總局    
Referência:  Administração Geral de Supervisão e Inspecção de Qualidade e Quarentena da RPC
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