HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Preventic kullancsirtó nyakörv kutyák részére A. U. V.
1.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ, AMENNYIBEN
ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS
CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Virbac S.A. (1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Franciaország).
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: Virbac S.A. (1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros,
Franciaország).

2.

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Preventic kullancsirtó nyakörv kutyák részére A. U. V

3.

HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
100 g nyakörv tartalmaz:
gramm
amitráz
9,0
Egy nyakörv 2, 475 g amitrázt tartalmaz.
Segédanyag:
Di (2-etil hexil) adipát

4.

JAVALLAT(OK)
Kutyák kullancs (Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) fertőzöttsége ellen.
Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védelmet nyújt.

5.

ELLENJAVALLATOK
Nem alkalmazható beteg, lábadozó, legyengült állatokon, valamint bőrsérülések esetén. Nem használható 8 hetes
kornál fiatalabb kutyakölykökön. Vemhes, vagy szoptató szukákon nem használható. Nem alkalmazható a
készítmény hatóanyagaival vagy bármely segéd- és vivőanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén.
Macskákon nem használható.

6.

MELLÉKHATÁSOK
Egyedi allergiás reakció vagy bőrelváltozás jelentkezése esetén a nyakörvet azonnal el kell távolítani.
Az amitráz mellékhatásait hypothermia, bradycardia, hyperventilatio rendeltetésszerű felhasználás esetén nem
jelentkeznek.

7.

CÉLÁLLAT FAJ
Kutya
8.
ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Külső használatra. A Preventic nyakörv felbontás után 4 hónapig hatásos a kullancsok ellen. A nyakörvet csak 8
hetesnél idősebb kutyákra tegyük. Csak közvetlenül a felhasználás előtt bontsuk ki a nyakörvet a légmentes
csomagolásból. Lazán helyezzük az állat nyaka köré és a csattal úgy állítsuk, hogy a nyakörv és az állat nyaka
közötti résbe mutatóujjunk kényelmesen beférjen. A felesleges részt vágjuk le. A nyakörvet folyamatosan a
kutya nyakán kell hagyni ahhoz, hogy hatását kifejtse. Négy hónapos használat után a nyakörvet le kell venni az
állat nyakáról és csak egy hónap pihentetés után szabad újabb amitráz hatóanyagú nyakörvet felhelyezni A
nyakörv felhelyezésekor a kutyán lévő kullancsok még két napig is életben maradhatnak a kutya bőrébe fúródva.
Ezért javasolt a kullancsok eltávolítása a nyakörv felhelyezése előtt a további vérszívás megakadályozása
céljából. Nem zárható ki egy-egy kullancs megtapadása a kutyán, ezért az általuk közvetített fertőző betegségek
átadását kedvezőtlen körülmények között nem lehet teljes mértékben kizárni.

9.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Az állat gyakori fürdetése, samponozása vagy úsztatása elkerülendő, mivel a hatékonyság csökkenéséhez vezet,
ha előtte a nyakörvet nem veszik le az állatról. A nyakörv menta illatú, nem zavarja a kutyák szaglását.

10.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Nem értelmezhető.

11.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen, legfeljebb 25 °C hőmérsékleten tárolandó. Gyermekektől elzárva
tartandó! Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól elkülönítve tartandó.
Lejárati idő:
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje 18 hónap.
A felbontás után 4 hónapig hatékony.

12.

2.
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz
Nem szabad engedni, hogy a kutyák a nyakörvet nyaldossák, megrágják vagy játsszanak vele.
Külső használatra! Ellenőrizni szükséges a nyakörv szorosságát a bőrkiütések elkerülésére. A nyakörv
használata elővigyázatosságot követel: a nyakörvet viselő állattal való játék vagy foglalkozás során kerülni kell a
nyakörv érintését.
Túladagolás:
Specifikus ellenszer: yohimbin, adagja 0,1 mg/kg.
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
A nyakörv felhelyezése közben enni, inni, dohányozni tilos! Érintése után szappanos vízzel alaposan kezet kell
mosni. A nyakörvet viselő kutyától a gyermekeket távol kell tartani.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók
Más ektoparazita ellenes készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

13.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó
hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
A készítmény maradékát és kiürült csomagolóanyagát nem szabad élővizekbe juttatni, mert veszélyes lehet a
halakra és más vízi élőlényekre.

14.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2008. június 5.

15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Kutyák részére 27,5 gramm tömegű és 65 cm hosszú nyakörv többrétegű fólia tasakban és karton dobozban.

