
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:
“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Р. България
Телефон: 0897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

Производител:
JSC Scienti�c and Production Company "Ekoprom" 140070, 11/23 Garshina St., Tomilino, Lyubertsy, Moscow 
region, Russia
Телефон: +7 (495) 5149306
Email: ekoprom@ekoprom.org

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
INSPECTOR QUADRO K

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активни субстанции в ml:
Fipronil   107 mg
Praziquantel  42.8 mg
Pyriproxyfen  21.4 mg
Moxidectin   10.7 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
INSPECTOR QUADRO K е предназначен за котки и котенца за лечение и профилактика на инвазии от 
кръвосмучещи насекоми, заразяване с ушни акари, нотоедрозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, 
стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза), цестодози 
(инвазии с тении, дипилидиоза, алвеококоза), както и за профилактика на дирофилариоза.
Комбинацията от фипронил, празиквантел, моксидектин и пирипроксифен, които са част от продукта, 
осигурява неговия широк спектър на антипаразитно действие срещу бълхи (Ctenocephalides felis), въшки 
(Felicola subrostratus), саркоптидни кърлежи (Notoedres cati, Otodectes cynotis) и иксодидни кърлежи 
(Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Ixodes spp.), ларвни и зрели фази на нематодно развитие на Toxocara 
mystax, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, цестоди (Taenia spp., Alveococus 
multilocularis, Dipylidium caninum), ларви (микрофиларии) на Diro�laria immitis и Diro�laria repens, 
паразитиращи при котки.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към празиквантел, фипронил, пирипроксифен или 
моксидектин или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при котки на възраст под 7 седмици.
Да не се използва при заразени или изтощени котки.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Няма неблагоприятни реакции и усложнения при употреба на INSPECTOR QUADRO K в съответствие с 
перпоръчаните метода и начина на приложение. В редки случаи се наблюдават индивидуални кожни 
реакции (зачервяване, сърбеж), които изчезват сами и не изискват лечение. В случай на алергични 
реакции при животно, чувствително към активните субстанции или ексципиентите на продукта, 
продуктът трябва да се отмие обилно с вода и детергент и да се изплакне обилно с течаща вода и, ако е 
необходимо, да се приложат антихистамини и симптоматичнa терапия.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази 
листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия 
ветеринарен лекар. 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Възрастни котки и котенца.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
INSPECTOR QUADRO K се използва при котки, като се прилага върху суха, здрава кожа, в дозите, посочени 
в таблицата:

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
При лечение на котки с тегло над 15 kg, продуктът се прилага в доза от 0,1 ml/kg телесна маса, като се 
използва комбинация от пипети от различни опаковки. При лечение на котки с телесна маса под 1 kg, 
продуктът се прилага в доза от една капка разтвор (0.05 ml) на 0.5 kg телесна маса.
За да се елиминират бълхи, смучещи въшки, въшки и иксодидни кърлежи, приложете продукта 
(прилагане върху ограничен участък) директно върху кожата на места, недостъпни за животно за 
облизване – между лопатките в основата на шията. При третиране на големи котки, приложете 
съдържанието на пипетата на 3-4 места. Третирайте животните веднъж, за да предотвратите повторна 
инвазия, третирайте веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразити.
Акарицидният ефект на продукта се проявява след 12-24 часа, като се има предвид, че третирането 
трябва да се извърши не по-късно от 24 часа преди очакваното пускане на животно на открити места, 
където има вероятност да бъдат изложени на кърлежи (паркове, градини, гори).
За да се премахнат иксодидните кърлежи, прикрепени към тялото на животно, нанесете 1 капка INSPEC-
TOR QUADRO K на кърлеж в мястото на прикрепването му към кожата. Ако в продължение на 20 минути 
кърлежът не падне спонтанно, внимателно го отстранете от кожата с пинсета и унищожете.
За лечение на отодектоза, почистете ушния канал от струпеи и корички, след това приложете във всяко 
ухо по 3-5 капки от продукта (необходимо е накапване и в двете уши), сгънете ушната раковина 
наполовина и масажирайте основата. Останалият продукт от използваната пипета (спрямо т.м. на 
животното) се прилага върху кожата между лопатките. Извършете 2-3 третирания с интервал от 7-10 дни. 
В случай на усложнение на отит се прилагат антимикробни и противовъзпалителни продукти.
Ако е необходимо, повторете курса на лечение след 1 месец при микроскопски контрол.
Ако тъпанчевата мембрана е перфорирана, нанесете продукта върху кожата, между лопатките в основата 
на шията в дозите, посочени в таблицата.
В случай на нотоедрозна краста, приложете INSPECTOR QUADRO K в тънък слой върху местата на тялото 
след почистване от струпеи, покривайки границата на здрава кожа до 1 cm2 в доза от 0,1 ml/kg телесна 
маса.
Извършете 2-4 третирания с интервал от 7-10 дни. Третирайте животни с обширни лезии на два етапа с 
интервал от 1 ден, като прилагате продукта върху засегнатите области първо върху едната и след това 
върху другата половина на тялото.
Препоръчва се лечението да се провежда комплексно, като се използват патогенетична и симптоматична 
терапия, до клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава с два отрицателни 
резултата от микроскопски изследвания.
За дехелминтизиране на животните приложете INSPECTOR QUADRO K върху кожата в дозите, посочени в 
таблицата, за терапевтични цели – еднократно, а за превантивна цел - веднъж месечно.
За предотвратяване на дирофилариоза в засегнатите от болестта райони, прилагайте продукта през 
пролетно-лятно-есенния период: преди началото на летене на комарите (носители на D. immitis) веднъж, 
след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на 
насекомите.
INSPECTOR QUADRO K не унищожава зрели дирофиларии, но намалява броя на микрофилариите, 
циркулиращи в кръвта, и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 30 °C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка. 
Да се пази от пряка слънчева светлина.
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
INSPECTOR QUADRO K не е предназначен за продуктивни животни.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Не е разрешено прилагането на продукта в ушите (при ушна краста), когато тъпанчевата мембрана е 
перфорирана.
Употребата на продукта при котки с тегло под 1 kg трябва да се извършва под наблюдението на 
ветеринарен лекар.
Продуктът да не се прилага върху мокра или увредена кожа.
Животното да не се къпе четири дни след третирането.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
При работа с INSPECTOR QUADRO K трябва да се спазват общите правила за лична хигиена и безопасност 
на труда. Не пушете, не пийте и не яжте, докато работите с продукта. След приключване на работата 
внимателно измийте ръцете си със сапун и топла вода. Не галете и не оставяйте животното близо до 
малки деца в продължение на 2 дни след третиране. 
Хора с установена свръхчувствителност към празиквантел, фипронил, пирипроксифен и моксидектин 
трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
При случаен контакт с кожата или лигавиците на очите, измийте замърсените места с голямо количество 
вода. При възникване на алергична реакция или при случайно поглъщане, незабавно да се потърси 
медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.
Бременност и лактация:
Да се прилага по време на бременност и лактация с повишено внимание, под контрола на отговорния 
ветеринарен лекар.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не използвайте INSPECTOR QUADRO K заедно с други антипаразитни продукти, поради възможно 
взаимно засилване на токсичността.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
В случай на предозиране може да се наблюдава депресивно състояние, прекомерно слюноотделяне, 
мускулен тремор и повръщане. В тези случаи продуктът се отмива тялото с вода и се прилага 
симптоматична терапия.
Основни несъвместимости:
Не смесвайте с други антипаразитни продукти, поради възможно взаимно засилване на токсичността.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
Продуктът е токсичен за зайци, пчели, риби и други хидробионти.
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за 
опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
05/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на притежателя на лиценза за употреба.

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Р. България
Телефон: 0897 84 39 18
Електронна поща: info@vetpro.bg

INSPECTOR QUADRO K - 
разтвор за прилагане върху ограничен участък за възрастни котки и котенца

ЛИСТОВКА:

Телесна маса (т.м.) Доза на продукта (номиналния обем на 
пипетата), ml 

1-4 kg 0.4 
4-8 kg 0.8 

8-15 kg 1.5 
 


