Kiltix zgardă
pentru câini de talie mică

Kiltix zgardă
pentru câini de talie mijlocie

Kiltix zgardă
pentru câini de talie mare

Compoziţie
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mică
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mijlocie
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mare

Lungime
35 cm
48 cm
66 cm

Greutate
12,5 g
30,2 g
45,0 g

Propoxur
1,25 g
3,02 g
4,50 g

Flumetrin
0,28 g
0,68 g
1,013 g

Indicaţii
În tratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) şi purici (Ctenocephalides canis / felis) şi pentru protejare
împotriva reinfestării. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpuşelor şi puricilor până la 7 luni.
Contraindicaţii
A nu se utiliza la câini care au leziuni întinse ale piele. A nu se utiliza la animale bolnave sau în convalescenţă.
Reacţii adverse
Ocazional, uşoară mâncărime poate fi observată în primele zile după aplicarea zgărzi. În caz de reacţii de hipersensibilitate zgarda va fi
îndepărtată imediat. Dacă sunt necesare măsurile de contracarare descrise în secţiunea " Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă,
antidoturi)" vor fi luate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.
Specii ţintă
Câini.
Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare şi mod de administrare
Câini de talie mică primesc o zgardă de 35 cm lungime (12.5 g),
Câini de talie mijlocie primesc o zgardă de 48 cm lungime (30,2 g),
Câini de talie mare primesc o zgardă de 66 cm lungime (45 g).
Zgarda se scoate din punga de protecţie, se desface şi se îndepărtează bucăţile de plastic rezultate din procesul de turnare, aflate pe
partea interioară a zgărzii. Se fixează zgarda în jurul gâtului iar partea rămasă liberă se introduce în cataramă. Verificaţi periodic dacă
zgarda este aplicată corect şi dacă este confortabilă pentru animal. Zgarda trebuie purtată tot timpul. Indiferent dacă câinele se odineşte
sau se plimbă zgarda este eficientă.
Recomandări privind administrarea corectă
De zece ori mai mulţi purici sunt prezenţi în aşternut şi în jurul animalului de companie (covoare şi draperii) şi de aceea trebuie regulat
utilizate substanţe paraziticide şi aspirate aceste locuri. Aceste măsuri ajută la reducerea infestări cu purici din mediul înconjurător şi creşte
eficacitatea împotriva unor noi infestări ale câinelui.
Câini care au blana aspră, încurcată sau murdară trebuie spălaţi şi şamponaţi înainte de aplicarea zgărzi. Contactul frecvent cu apa (ploaia,
înotul, îmbăierea) pot reduce eficacitatea produsului.
Eficacitatea şi durata efectivă de utilizare este determinată de lungimea, grosimea şi condiţia blănii dar şi de presiunea parazitară. Dacă
eficacitatea produsului se diminuează este necesar să fie înlocuită mai repede.
În unele cazuri căpuşele se pot urca pe câine, chiar dacă acesta are zgardă. Căpuşele se ascund în blană însă cad apoi în maxim 3 zile
fără să fi supt sânge.
Timp de aşteptare
Nu este cazul.
Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie (Exp)
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 60 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: după deschiderea ambalajului zgarda trebuie aplicată imediat.
Atenţionări speciale
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Zgarda este destinată pentru utilizare ca acaricid şi insecticid de uz extern şi nu trebuie înghiţită de câini sau oameni.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A se evita contactul îndelungat cu zgarda în timpul aplicării.

Spălaţi mâinile cu apă din abundenţă după manipularea produsului. Persoanele care sunt sensibile la substanţele din compoziţia produsului
trebuie să evite contactul cu zgarda.
Animalele care poartă zgarda KILTIX - se vor ţine la distanţă de bebeluşi şi copii mici.
Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor
Kiltix nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, deoarece este toxic pentru peşti şi alte organisme acvatice. Kiltix este toxic pentru albine.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu
cerinţele locale.
Alte informaţii
Vânzare liberă; se eliberează fără prescripţie.
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.

