ЛИСТОВКА:
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for cats / Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за котки
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for small breed dogs / Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за малки породи кучета
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for medium breed dogs / Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за средни породи кучета
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for large breed dogs / Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за големи породи кучета

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, Електронна поща: info@vetpro.bg
Производител:
“NVT Agrovetzashchita S-P” (“AVZ S-P”), Russia, 141300, Moscow Region, city of Sergiev Posad, Tsentralnaya str.,
1, tel.: +7(495) 648-26-26, fax: +7(495) 648-26-26
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for cats /
Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за котки
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for small breed dogs /
Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за малки породи кучета
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for medium breed dogs /
Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за средни породи кучета
Insecticidal acaricidal collar «Bars®» for large breed dogs /
Инсектицидна акарицидна каишка «Bars®» за големи породи кучета
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка каишка за котки и малки породи кучета (35 cm, 13 g) съдържа: Fipronil 0.52 g (4.0 %)
Всяка каишка за средни породи кучета (50 cm, 19 g) съдържа: Fipronil 0.76 g (4.0 %)
Всяка каишка за големи породи кучета (80 cm, 30 g) съдържа: Fipronil 1.2 g (4.0 %)
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Продуктът се прилага в случай на обикновенно опаразитяване с бълхи или комбинирано опаразитяване
– кърлежи и/или бълхи. Убива бълхи и въшки (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Linognathus
setotus, Trichodectes canis). Ефективно време на действие: до 5 месеца. Убива кърлежи (Ixodes ricinus,
Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Sarcoptes scabiei, Notoedres cati,
Otodectes cynotis). Ефективно време на действие: до 4 месеца.
Продуктът може да се използва за лечение и превенция на алергичен дерматит, причинен от бълхи.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва с други инсектицидни, акарицидни продукти. Да не се използва при животни с
инфекциозни заболявания или животни в период на възстановяване. Да не се използва при кучета и
котки под 2 месечна възраст. Да не се използва при кучета и котки с кожни лезии.
6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са наблюдавани неблагоприятни реакции и усложнения при приложението на противопаразитната
каишка. Рядко, в случаи на индивидуална свръхчувствителност на животните към фипронил, може да се
наблюдава повишено слюноотделяне, сълзене, треперене на мускулите и кожно дразнещо действие. В
тези случаи е необходимо да се преустанови използването на каишката. Ако забележите някакви
неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че
ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
Котки.
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Само за външно приложение. След като се разопакова, каишката се развива и поставя на животното.
Каишките са с различен размер, така че трябва да се остави разстояние от 1.0 – 1.5 cm между врата на
животното и каишката, след което свободната част на каишката се насочва през закопчалката и
излишната дължина се отрязва. Една каишка е предназначена за употреба при едно животно.
Продължителната употреба на противопаразитната каишка осигурява защита на животните срещу бълхи
за период от 5 месеца и срещу кърлежи за период от най-малко 4 месеца.
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Моля, вижте т.8.
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 съхранявава при температурa между 0 °C и 25 °C.
Да се пази първичната опаковка плътно затворена.
Да се съхранява на сухо място.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху
етикета.
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Възможно е опаразитяване и закачване на кърлежи на първия ден от слагането на каишката, но след 1-2
дни паразитите изпадат.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
След като се разопакова, каишката се развива и поставя на животното. Каишките са с различен размер,
така че трябва да се остави разстояние от 1.0 – 1.5 cm между врата на животното и каишката, след което
свободната част на каишката се насочва през закопчалката и излишната дължина се отрязва.
Животното може вече да е опаразитено с кърлежи. Поради тази причина възможността от предаване на
инфекциозни заболявания не е изключена.
В случаи на тежко опаразитяване на животните се препоръчва да се измият с инсектициден зоошампоан
и да се третира мястото където спи с инсектициден продукт, съгласно указанията му за употреба, преди
да се приложи каишката. Преди пускане на животното да плува, каишката трябва да бъде свалена, поради
токсичността на фипронила за риби и водни организми.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Трябва да се спазват общите правила на лична хигиена и превенция на инциденти при работа с продукта.
При наличие на порязвания и драскотини по ръцете индивидуално предпазно оборудване, състоящо се
от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. При
случаен контакт с кожата и очите, незабавно да се измият с обилно количество вода. Хора с установена
свръхчувствителност към инсектицидни продукти и алкохол трябва да избягват контакт с
ветеринарномедицинския продукт. След поставяне на каишката на животното, ръцете трябва да се
измият обилно с топла вода и сапун, ръкавиците трябва да се измият иподсушат. Забранено е пушенето и
храненето по време на работа с продукта. Забранено е животните с поставена каишка да спят при деца.
Бременност и лактация:
Не се прилага по време на бременността и лактация.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Ако котка е яла или случайно е погълнала част от каишката, могат да бъдат наблюдавани признаци, като
отказ на храна, повишено слюноотделяне, повръщане, треперене на мускулите и депресия. В тези случаи
се прилагат ентеросорбенти и симптоматична терапия.
13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО,
АКО ИМА ТАКИВА
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
05/2017
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

