
Összetétel és méret
10g nyakörv 0,94 g propoxur-t (2-Isopropoxifenil-N-metilkar-
bamát-ot) tartalmaz. A nyakörv két méretben 66 cm és 35
cm), valamint négy színben (fekete, fehér, barna és színte-
len) készül.
Javallat
A készítmény kutya és macska ektoparazitái által okozott fer-
tôzések megelôzésére és megszüntetésére alkalmas.
Kizárólag külsôleg használható. A nyakörv a feltétel után 24
órával fejti ki hatását. A hatékonyság szintjét és idôtartamát
befolyásolja az állat szôrzetének állapota és hosszúsága, az
állat aktivitása, a fertôzöttség mértéke.
Adagolás, alkalmazás
Válasszuk ki az állat testsúlyának megfelelô nyakörvet, majd
vegyük ki a védôcsomagolásból és tegyük a feltekert
nyakörvet szabaddá. A nagyobb méretû nyakörv 10-40 ttkg
közötti kutyáknak, mig a kisebb méretû 10 ttkg alatti kutyák-
nak és macskáknak ajánlott. Lazán helyezük fel az állat
nyakára, és a nyakörv végét dugjuk át a bújtatón. Jó felhe-
lyezésnél a nyak bôre és a nyakörv között kétujjnyi hely
marad. A Bolfo nyakörv az állatok külsô élôsködôi ellen
(bolha, kullancs, tetû) csak folyamatos viselés mellett
hatékony. A készítmény hatékonyságának csökkenése úgy
ellenôrizhetô, hogy egy tárggyal megkaparjuk a nyakörvet.
Ha a kaparás helye fehé színû, akkor nyakörv még tartalmaz
hatóanyagot. Ellenkezô esetben új nyakörvet szükséges fel-
helyezni. A nagyobb méretû nyakörv bolhák ellen 5, a kisebb
4 hónapig hatékony, mig a kullancsok elleni hatás 10 hétig
tart. Az elhanyagolt, csapzott, zsíros szôrû állatokat ajánlatos
a nyakörv feltétele elôtt megfüröszteni, A nyakörv vízálló, de
az állat fürdetése elôtt célszerû levenni.
Mellékhatás
A nyakörv felhelyezését követô elsô napokban az érzékeny
állatoknál bôrérzékenység, enyhe viszketés léphet fel.
Ellenjavallat
Nagyfelületû bôrsérülés esetén ne alkalmazzuk. Beteg, vagy
lábadozó állatokon ne alkalmazzuk.

Figyelmeztetés
Gyermekeket ne engedjük játszani a nyakörvvel! A nyakörv
viselése alatt más insecticid szerrel ne kezeljük az állatot. A
nyakörv darabjának véletlen lenyelése esetében pupilla
szûkület, hányás, nyálzás, hasmenés léphet fel, ez esetben
azonnal forduljon állatorvoshoz. A propoxur ellenszere az
atropinszulfát.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idô
Élelmiszer-termelô állatokon nem alkalmazható!
Eltarthatóság és tárolás
Az eredeti, felbontatlan csomagolásban, max. 25 C°-on a
gyártástól számított 5 évig eltartható. Lejárati idôn túl a
készítmény nem használható fel. Gyermekek elôl elzárva kell
tartani. Élelmiszerektôl, italoktól, valamint takarmányoktól
elkülönítve tárolandó.
Csomagolás
1 nyakörv többrétegû fóliában és papírdobozban.
Munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
A nyakörv felhelyetését követôen bô vízzel alaposan
mossunk kezet. A bolha galandféreg köztigazdája lehet,
ezért ajánlatos egyidejüleg megfelelô galadféreg elleni
kezelést is alkalmazni pl: Drontal Plus vagy Droncit tablettá-
val. Az állatok környezetét a paraziták és fejlôdési alakjaik
eltávolítása céljából rendszeresen takarítsuk és fertôtlenít-
sük.
Egyéb elôírások
Szabadon forgalmazható. Állatgyógyászati célra.
Törzskönyvi szám
249/1999 FVM.
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