HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Eqvalan paszta
Ivermektin
Az EQVALAN paszta használatra kész 1,87 % ivermektint tartalmazó készítmény.
6,42 g
Teljeskörű féregölőszer lovak részére.
Egyszeri adag elpusztítja a legveszélyesebb férgeket és bagócslárvákat.
Javallat: Az EQVALAN igen hatásos lovak belső parazitái ellen a gyomorbagócs lárvákat is beleértve.
Az előírt mennyiségben adagolt EQVALAN paszta elpusztítja a következő parazitákat:
Nagy Strongylus: kifejlett és arteriális lárva állapotú Strongylus vulgaris, kifejlett és szöveti lárva
állapotú S. edentatus, kifejlett S. equinus, Triodontophorus spp.
Kis Strongylus: beleértve a benzimidazol rezisztens fajokat is, (kifejlett és fejlődő) Cyathostomum
spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp.
Kifejlett és fejlődő Oxyuris equi
Orsóféreg (kifejlett és 3. 4. fejlődési stádiumú lárvák) Parascaris equorum
Kifejlett Trichostrongylus axei
Kifejlett gyomorférgek: Habronema muscae
Mikrofiláriózis Onchocerca spp.
Bagócslárvák (orális és gasztrikus fázis): Gasterophilus spp.
Kifejlett és fejlődő tüdőférgek: Dictyocaulus arnfieldi
Adagolás és alkalmazás: Az EQVALAN paszta elegendő hatóanyagot tartalmaz egy 600 kg-os ló 200
µg (0,2 mg)/ttkg ivermektinnel való kezeléséhez. A kurzoron levő beosztások 100 kg-kénti adag
EQVALAN paszta beállítását teszik lehetővé. A zárógyűrű negyed fordulattal történő elcsavarásával a
gyűrű kinyílik, és így az a fecskendő nyelén a kívánt súlybeosztásig felcsúsztatható. Újabb negyed
fordulattal a zárógyűrű a helyére rögzíthető. A fecskendő műanyag kupakjának eltávolítása után
győződjünk meg arról, hogy a ló szájában nincs takarmány. Helyezzük a műanyag fecskendőt a ló
szájüregébe. A fecskendőt toljuk a nyelvháton hátra a szájüreg mélyébe és ütközésig nyomjuk a
fecskendő nyelét, ezzel a pasztát a nyelvgyökérre juttatván. A fecskendő kihúzásakor győződjünk meg
arról, hogy nincs pasztamaradék a műanyag részeken. Ha igen, azt kenjük el a ló nyelvén. A fecskendő
eltávolításakor azonnal emeljük fel a ló fejét és tartsuk így néhány másodpercig.
Javasolt parazitaellenes program: Valamennyi lónak ajánlott részt vennie rendszeres parazita-kontroll
programban, különös tekintettel a kancákra, csikókra és yearlingekre. A csikókat 6-8 hetes korukban kell
először kezelni, és a rutinkezelést szükség szerint megismételni. Az Eqvalan paszta kiválóan alkalmas a
ló bélcsatornájában, bőrben és a légzőrendszerben élő nematódák és bagócsok elleni kezelésre. A
rendszeres kezelés csökkenti a Strongylus vulgaris lárvák okozta arteritisz és kólika előfordulásának
esélyét. Az Eqvalan paszta széleskörű hatásánál fogva önmagában alkalmas arra, hogy megoldja a
parazita-ellenes kezelési programot. A különböző tartási viszonyoknak megfelelő parazita-ellenes
kezeléseknél mindig kérjük ki állatorvos véleményét.
Figyelem: A lovat emberi fogyasztásra történő levágás előtt 14 napon belül nem szabad kezelni.
Biztonság: minden életkorú ló, beleértve beleértve a vemhes kancákat és a fedezőméneket, kezelhető.
Az esetleges szövődményeket lásd a ”Figyelmeztetés”-ben.
Figyelmeztetés: Eqvalan pasztával történő kezelés után néhány lónál bőrduzzanat ill.viszketés figyelhető
meg. Ezeknél az állatoknál rendszerint súlyos fokú Onchocera spp. okozta mikrofilariózis
diagnosztizálható. Ezeket a tüneteket a nagyszámú elpusztuló mikrofiláriák okozzák. Ilyenkor tüneti
kezelés javasolt. Bármilyen tünet esetén konzultáljon állatorvosával.
Nyári sebek előfordulásakor, miután itt komoly szöveti elváltozások is előfordulhatnak, az EQVALAN
kezelés mellett megfelelő egyéb állatorvosi beavatkozás is szükséges lehet. Tekintetbe kell venni a

visszafertőződés lehetőségét is. Ügyeljünk a folyamatos megelőzésre. Ha nincs megfelelő javulás,
konzultáljon állatorvosával.
Különleges kémiai anyag: Az EQVALAN tartalmazza a paraziták ellen igen hatásos egyedi
hatásmechanizmusú ivermektint, amely sem a benzimidazolokra, sem az organofoszfátokra nem hasonlít.
Ezért sem a benzimidazol rezisztencia, sem az organofoszfát toxicitás problémáját nem veti fel.
Stabilitás: Az EQVALAN paszta normál körülmények között tárolva 3 évig stabil marad.
Ezt a szert és minden más gyógyszert is gyermekektől elzárva kell tartani. Tárolás: 30oC alatt.
Környezetvédelmi biztonság: A vizsgálatok szerint az Ivermektin a talajjal való érintkezés során abban
könnyen megkötődik és idővel inaktiválódik. A fecskendőt és minden paszta maradékot biztonságosan
kell megsemmisíteni, mivel a szabad Ivermektin még nyomokban is káros lehet halakra és bizonyos
vízben élő organizmusokra.
Figyelem: Tartsa távol ezt és minden más gyógyszert a gyermekektől.
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