
 

 

BOLFO
®

 1,23 g 
zgardă antiparazitară pentru pisici şi câini de talie mică 

 
Compoziţie 
O zgardă de 12,5 g conţine: 
Substanţă activă:  

Propoxur   1,23 g 
Excipienţi: 

N dibutil-adipat, propilen glicol dicaprilocaprat, ulei de soia epoxidat, acid stearic, amestec de pigmenţi (dioxid de titan, oxid roşu 
de fier, oxid galben de fier, oxid negru de fier), policlorură de vinil (PVC) 

 
 
Indicaţie 
Pentru prevenirea şi combaterea puricilor şi căpuşelor la câini şi pisici. 
 
 
Contraindicaţii  
A nu se folosi la animale care constituie sursă de hrană. 
 
 
Reacţii adverse  
În primele zile de utilizare, animalele mai sensibile pot prezenta uşoară sensibilitate cutanată şi prurit uşor. 
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar. 
 
 
Specii ţintă 
Pisici şi câini (până în 10 kg) 
 
 
Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare 
Bolfo zgardă (35cm) se utilizează pentru câini de până în 10 kg  greutate vie şi pisici. 
 
Doar pentru uz extern! 
Zgarda oferă o protecţie eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpuşelor pe o durata de 10 săptămâni. Zgarda 
Bolfo este eficientă împotriva puricilor şi căpuşelor numai dacă este  folosită în mod continuu. 
Puricii de pe câine sunt omorâţi la câteva ore după ataşarea zgărzii. Căpuşele sunt omorâte în aproximativ o zi de la ataşarea zgărzii. 
Căpuşele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi  îndepărtate foarte uşor. Pierderea efectului se poate verifica prin zgârierea zgărzii 
cu un obiect metalic. Dacă locul zgâriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.  
Rareori se poate întâmpla să existe totuşi căpuşe pe animalul care poartă zgarda Bolfo. Aceste căpuşe se ascund doar în blană şi vor 
cădea de pe animal fără a absorbi sângele.  
 
 
Recomandări privind administrarea corectă 
Scoateţi zgarda din învelişul protector şi desfaceţi-o. Puneţi zgarda în jurul gâtului animalului. Dacă e corect pusă, între zgardă şi gâtul 
animalului ar trebui să fie un spaţiu în care să încapă două degete. 
 
Zgarda devine eficientă la 24 ore de la punerea ei la gâtul animalului. Durata şi nivelul de eficienţă depind de grosimea şi lungimea părului, 
de activităţile animalului şi de nivelul infestării. 
 
Este de preferat să spălaţi părul animalului, dacă nu este curat, înainte de punerea zgărzii. 
Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot şi pusă la loc imediat după uscarea părului. 
 
Puricii pot fi gazde interimare pentru tenii, de aceea este bine să folosiţi în paralel şi medicamente endoparaziticide. De asemenea, mediul 
înconjurător poate găzdui purici, ouă sau larve de purici. Acestea vor evolua în timp în purici. De aceea, pentru un tratament eficient 
împotriva puricilor, este necesară stropirea cu insecticide adecvate a mediului înconjurător din imediata apropiere a câinelui 
dumneavoastră. 
 
 
Timp  de aşteptare 
Nu este cazul. 
 
 
Precauţii speciale pentru depozitare 
A nu se lăsa la îndemâna  şi vederea copiilor. 
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 
A nu se folosi după data expirării înscrisă pe cutia de carton după {EXP}. 
 
 
Atenţionare specială  
Nu lăsaţi câinii cu această zgardă în apropierea copiilor sau a bebeluşilor. 
 
 
Precauţii speciale pentru utilizare la animale 
A nu se folosi la câinii bolnavi sau în perioada de convalescenţă. 
A nu se folosi la animalele care alăptează. 
A nu se folosi la căţei de până în 3 luni. 
A nu se folosi la câinii cu leziuni ale pielii. 



 

 

 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale. 
Evitaţi contactul direct cu pielea. 
Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul ataşării zgărzii. 
Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi în timpul ataşării zgărzii. 
 
Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie  
Lactaţie: A nu se folosi la animalele aflate în perioada de lactaţie. 
 
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune 
Nu trataţi animalul dumneavoastră cu alte insecticide în acelaşi timp cu folosirea zgărzii. 
 
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz 
Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice. 
Dacă accidental părţi din zgardă sunt înghiţite, ar putea să apară salivări excesive,  vomă, contracţii ale pupilelor, diaree. În aceste cazuri 
consultaţi imediat medicul veterinar. Antidot: Atropină sulfat. 
 
 
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. 
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri 
contribuie la protecţia mediului 
 
 
Ambalare 
O zgardă cu dimensiunea de 35 cm este ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid şi apoi introdusă intr-o cutie de carton. 
 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei 
de comercializare. 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de Comercializare 
Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania 
 
 
 


