
ICARIDIN (ΙΚΑΡΙΙΝΗ) 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Τι είναι η ικαριδίνη; 

Η ικαριδίνη (γνωστή και ως πικαριδίνη) είναι η κοινή ονοµασία της χηµικής ένωσης Hydroxyethyl Isobutyl Piperidine 

Carboxylate. Είναι ένα άοσµο και σχεδόν άχρωµο υγρό που έχει αναπτυχθεί για χρήση ως εντοµοαπωθητικό. 

 

2. Πότε δηµιουργήθηκε; 

ηµιουργήθηκε από τη γερµανική χηµική εταιρεία Bayer τη δεκαετία του 1990 και έχει λάβει την εµπορική ονοµασία 

Bayrepel. Οι σχετικές µε την ικαριδίνη λειτουργίες µεταφέρθηκαν από την Bayer σε µια νέα εταιρεία, την Saltigo (το 

2005) και στο προϊόν δόθηκε νέα εµπορική ονοµασία: Saltidin. Παρότι ενδεχοµένως να προκαλείται κάποια σύγχυση, 

συνοπτικά, η ικαριδίνη, η πικαρδίνη, το Saltdin και το Bayrepel αποτελούν ουσιαστικά το ίδιο προϊόν: Hydroxyethyl 

Isobutyl Piperidine Carboxylate (συχνά αναφέρεται σε σύντµηση στους καταλόγους συστατικών, ως πιπεριδίνη ή 

Piperidine Carboxylate). 

 

3. Πώς λειτουργεί ως εντοµοαπωθητικό; 

Η ικαριδίνη λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως το DEET, αναστέλλοντας τους οσφρητικούς υποδοχείς του εντόµου 

προς την πτητική ουσία που περιέχει στον ανθρώπινο ιδρώτα και την αναπνοή. Με άλλα λόγια, «διακόπτει» την 

αίσθηση όσφρησης του εντόµου σε σχέση µε την παρουσία ανθρώπων και το δυσκολεύει να σας εντοπίσει. 

 

4. Είναι εξίσου αποτελεσµατική µε το DEET; 

Η ικαριδίνη αναφέρεται ως εξίσου καλή ή και καλύτερη από το DEET σε παρόµοιες εφαρµογές και µε συγκέντρωση 

περίπου 30%. Σε συγκέντρωση άνω του 30% τα αποτελέσµατα δεν είναι εξίσου σαφή και γι’ αυτόν τον λόγο ορισµένες 

αρχές εξακολουθούν να προτείνουν τη χρήση DEET σε υψηλότερες συγκεντρώσεις σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, 

όπου οι ασθένειες που µεταφέρονται από τα έντοµα αποτελούν αληθινή απειλή. 

 

5. Λειτουργεί µε όλα τα έντοµα; 

Γενικά, η ικαριδίνη λειτουργεί εξίσου καλά µε όλα τα έντοµα που προσπαθούν να σας εντοπίσουν για να σας 

τσιµπήσουν και να τραφούν από εσάς: κουνούπια, σκνίπες, µεγάλες σκνίπες, µύγες και ψύλλους κ.λπ. Αναφέρεται 

ότι είναι αποτελεσµατικότερη ενάντια στις σκνίπες από το DEET και αποτελεσµατική κατά των κροτώνων, των 

ψύλλων και των βδελλών, παρότι για τα συγκεκριµένα έντοµα, σε σχέση µε τα ιπτάµενα έντοµα, απαιτείται 

συχνότερη εκ νέου εφαρµογή του προϊόντος, για να διατηρεί την αποτελεσµατικότητά του. 

Το προϊόν δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά µε τις αράχνες και τα έντοµα που δαγκώνουν, όπως µέλισσες, µικρές και 

µεγάλες σφήκες κ.λπ. Ευτυχώς, τα συγκεκριµένα έντοµα δεν προσπαθούν συνήθως να σας εντοπίσουν για να σας 

δαγκώσουν ή να σας τσιµπήσουν σκόπιµα, αλλά επιτίθενται µόνο εάν αισθανθούν ότι απειλούνται. Οπότε, η καλύτερη 

στρατηγική για τα συγκεκριµένα έντοµα είναι να προσπαθείτε να τα αποφεύγετε και να µην βρίσκεστε δίπλα τους. 

Αντίστοιχα, η ικαριδίνη δεν απωθεί τα µυρµήγκια (αφού δεν προσπαθούν ενεργά να σας εντοπίσουν) αλλά σε 

περίπτωση που έρθουν σε επαφή µαζί της, το αποτέλεσµα δεν θα είναι καλό για αυτά! 

 

6. Είναι τοξική η ικαριδίνη; 

Η ικαριδίνη έχει ταξινοµηθεί από τις αρχές των ΗΠΑ ως ουσία Κατηγορίας 3 (η δεύτερη χαµηλότερη από τις 4 

κατηγορίες) µέσω της στοµατικής οδού και Κατηγορίας 4 (η χαµηλότερη κατηγορία) για ερεθισµό µατιών και 

δέρµατος. Αυτό σηµαίνει ότι έχει ταξινοµηθεί ως «ήπια τοξική» µέσω της στοµατικής οδού και «ουσιαστικά µη τοξική» 

σε σχέση µε τον ερεθισµό µατιών και δέρµατος. 

 

7. Δηλαδή είναι ασφαλής η χρήση της; 

Γενικά, ναι, εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η χρήση της είναι ασφαλέστερη από 



τη χρήση του DEET. Ωστόσο, όπως ισχύει για όλα τα χηµικά, υπάρχει µια πολύ µικρή µειοψηφία ατόµων που 

ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποια αντίδραση στην ουσία. Γενικά, οι κατασκευαστές συστήνουν να µη 

χρησιµοποιείται σε ανοιχτές πληγές και να ξεπλένεται όταν δεν απαιτείται πλέον η χρήση της. Είναι κατάλληλη για 

χρήση από κάθε άτοµο, ηλικίας άνω των 2 ετών. 

 

8. Μπορώ να τη χρησιµοποιήσω σε παιδιά κάτω των 2 ετών; 

Γενικά, οι κατασκευαστές δεν συστήνουν τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας σε παιδιά κάτω των 2 ετών και το ίδιο ισχύει 

και για την ικαριδίνη. Ωστόσο, αν έχετε αµφιβολίες, συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί 

να είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσετε την ικαριδίνη, παρά να διατρέξετε τον κίνδυνο τσιµπήµατος. 

 

9. Μπορώ να χρησιµοποιήσω την ικαριδίνη σε συνδυασµό µε αντηλιακό; 

Γενικά, ναι. Συνήθως, θα πρέπει να εφαρµόζετε πρώτα το αντηλιακό και στη συνέχεια το εντοµοαπωθητικό, ώστε το 

αντηλιακό να µην περιορίσει τη δράση του εντοµοαπωθητικού. Να θυµάστε πως ίσως χρειαστεί να εφαρµόζετε εκ 

νέου το αντηλιακό σας συχνότερα από το εντοµοαπωθητικό και άρα θα χρειάζεται να εφαρµόζετε και περισσότερο 

εντοµοαπωθητικό. 

 

10. Είναι βλαβερή για το περιβάλλον; 

Η ικαριδίνη είναι ένα ήπιο χηµικό παρασιτοκτόνο, οπότε ενδέχεται να έχει κάποια επίπτωση στο περιβάλλον, η οποία 

ωστόσο µειώνεται πολύ γρήγορα, καθώς το προϊόν είναι αραιωµένο και δεν θεωρείται ότι βιοσυσσωρεύεται. 

 

11. Έχουν γίνει µελέτες για τις µη καρκινογόνες επιπτώσεις µετά τη µακροχρόνια έκθεση στην 

πικαριδίνη; 

Ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει µεγάλες ποσότητες πικαριδίνης στο δέρµα αρουραίων και κουνελιών για περίοδο 

δύο χρόνων, προκειµένου να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις στα ζώα ή τους απογόνους τους. Το δέρµα των 

µητρικών ζώων έγινε πιο σκληρό, παρουσίασε ερεθισµό και ανέπτυξε σκούρες κηλίδες. 

εν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στους απογόνους των πειραµατικών αρουραίων και κουνελιών. Στους αρουραίους 

που χορηγήθηκαν οι υψηλότερες δόσεις πικαριδίνης, παρατηρήθηκε βαρύτερο ήπαρ. εν υπάρχουν διαθέσιµα 

στοιχεία σχετικά µε τις επιπτώσεις της µακροχρόνιας έκθεσης ανθρώπων στην πικαριδίνη. 

 

12. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην πικαριδίνη από τους ενήλικες; 

Παρότι τα παιδιά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα παρασιτοκτόνα σε σύγκριση µε τους ενήλικες, δεν 

υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να αναφέρουν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν αυξηµένη ευαισθησία συγκεκριµένα 

στην πικαριδίνη. 

 

13. Τι συµβαίνει στην πικαριδίνη στο περιβάλλον; 

Οι επιστήµονες έχουν εντοπίσει πικαριδίνη σε λύµατα που µεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αλλά όχι 

στο επεξεργασµένο νερό. Οι επιστήµονες θεωρούν ότι η πικαριδίνη δεσµεύεται στο έδαφος, όπου και καταλύεται από 

τα βακτήρια. Η πικαριδίνη δεν είναι πιθανό να καταλήξει στα υπόγεια ύδατα, βάσει του τρόπου χρήσης της και των 

φυσικών ιδιοτήτων της. 

 

14. Μπορεί η πικαριδίνη να επηρεάσει τα πτηνά, τα ψάρια ή άλλη άγρια πανίδα; 

Η πικαριδίνη είναι µέτρια τοξική για τα ψάρια. Ενδέχεται να συσσωρευτεί στους ιστούς ορισµένων ψαριών. Τα 

πράσινα φύκη που αναπτύχθηκαν σε νερά µε πικαριδίνη δεν αναπτύχθηκαν εξίσου καλά όσο τα φύκη σε νερά χωρίς 

πικαριδίνη. Η πικαριδίνη θεωρείται µη τοξική για τα πτηνά. 



Αποτελεσµατικότητα 
 

Η ικαριδίνη έχει αναφερθεί πως είναι εξίσου αποτελεσµατική µε το DEET, χωρίς να προκαλεί τους ερεθισµούς που 

σχετίζονται µε το τελευταίο.[3] Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, η ικαριδίνη «παρουσιάζει εξαιρετικής απωθητικές ιδιότητες, 

εφάµιλλες µε ή και ανώτερες αυτών του τυπικού DEET.» Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσηµάτων συστήνει τη χρήση απωθητικών µε βάση την Ικαριδίνη, το DEET, το IR3535 ή τα έλαια 

ευκαλύπτου λεµονιού (που περιέχουν p-menthane-3,8-diol, PMD) για αποτελεσµατική προστασία από τα 

κουνούπια που µεταφέρουν τον ιό του υτικού Νείλου, την εγκεφαλοµυελίτιδα του ίππου τύπου Ανατολικής 

Αµερικής και άλλες ασθένειες.[4] 

Η ικαριδίνη δεν προκαλεί διάλυση του πλαστικού.[5] 

Προϊόντα µε βάση την ικαριδίνη, που χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2001, 

συµπεριλήφθηκαν από το Consumer Reports το 2016 στα πλέον αποτελεσµατικά εντοµοαπωθητικά, όταν 

χρησιµοποιούνται µε συγκέντρωση 20%.[6] Η ικαριδίνη έχει αναφερθεί στο παρελθόν ως αποτελεσµατική από το 

Consumer Reports (διάλυµα 7%)[7] και τον Στρατό Αυστραλίας (διάλυµα 20%).[8] Νέες δοκιµές από το Consumer 

Reports το 2006 έδειξαν ότι διάλυµα ικαριδίνης 7% προσέφερε ελάχιστη ή και καθόλου προστασία από τα 

κουνούπια Aedes (φορείς του άγκειου πυρετού) και χρόνο προστασίας περίπου 2,5 ωρών κατά των 

Culex(φορείς του ιού του υτικού Νείλου) ενώ διάλυµα 15% παρείχε προστασία για περίπου µία ώρα κατά των 

Aedes και 4,8 ώρες κατά των Culex.[9] 

 

Χηµεία 
 

Η ικαριδίνη περιέχει δύο στερεοκέντρα: ένα όπου η υδροξυαιθυλική αλυσίδα συνδέεται στον δακτύλιο και ένα 

όπου το 2-βουτυλ συνδέεται στο οξυγόνο του καρβαµιδικού. Το εµπορικό υλικό περιέχει µείγµα και των 

τεσσάρων στερεοϊσοµερών. 

 

Εµπορικά προϊόντα 
 

Εµπορικά προϊόντα που περιέχουν ικαριδίνη περιλαµβάνουν τα: Cutter Advanced, Skin So Soft Bug Guard Plus, 

Autan, Smidge, PiActive και MOK.O.[10] 

  

Μηχανισµός 
 

Ένας πιθανός οσφρητικός υποδοχέας για την ικαριδίνη (και το DEET), ο CquiOR136•CquiOrco, αναφέρθηκε 

πρόσφατα για το κουνούπι Culex quinquefasciatus. [11] 

Πρόσφατες µελέτες σε κρυστάλλους και διαλύµατα έδειξαν ότι η ικαριδίνη δεσµεύεται µε την οσφρητική 

δεσµευτική πρωτεΐνη 1 Anopheles gambiae (AgamOBP1). Η κρυσταλλική δοµή του συµπλέγµατος 

AgamOBP1•Ικαριδίνη (PDB: 5EL2) έδειξε ότι η ικαριδίνη δεσµεύεται µε το σηµείο δέσµευσης DEET σε δύο 

ξεχωριστούς προσανατολισµούς, καθώς επίσης και σε δεύτερο σηµείο δέσµευσης (σηµείο δέσµευσης sIC) που 

βρίσκεται στη C τερµατική περιοχή της AgamOBP1.[12] 

 

Βλ. επίσης… 
 

• SS220, άλλο ένα εντοµοαπωθητικό υποκατάστατου της πιπεριδίνης 
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Εξωτερικοί σύνδεσµοι 
 

• Γενικό ενηµερωτικό δελτίο για την πικαριδίνη - Εθνικό Κέντρο Ενηµέρωσης για Παρασιτοκτόνα 

• Επιλογή και χρήση εντοµοαπωθητικών - Εθνικό Κέντρο Ενηµέρωσης για Παρασιτοκτόνα 

• Ενηµερωτικό δελτίο EPA 

 

 

 

• Κάποιες τελευταίες σηµειώσεις: 

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τα τσιµπήµατα είναι να καλύψετε το σώµα σας. Η ικαριδίνη πρέπει να 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα για την αύξηση της συνολικής προστασίας. Φοράτε µακρυµάνικες 

µπλούζες και παντελόνι στη διάρκεια της ηµέρας, χρησιµοποιείτε κουνουπιέρα στη διάρκεια της νύχτας και 

χρησιµοποιείτε ένα εντοµοκτόνο επαφής, όπως η περµεθρίνη, στα ρούχα και τα υφάσµατα. 


