INFORMACINIS LAPELIS
INSECTIN BIOWET, 10 mg/g odos milteliai šunims, katėms ir balandžiams
1.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Biowet - Puławy Sp. z o.o.,
ul. Arciucha 2,
24-100 Pulawy,
Lenkija
Tel. / faks.: +48 81 886 33 53
Tel. +48 81 888 91 00
El. paštas: biowet@biowet.pl
2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

INSECTIN BIOWET, 10 mg/g odos milteliai šunims, katėms ir balandžiams
3.

VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g miltelių yra:
veikliosios medžiagos:
permetrino (cis:trans 25:75)

10 mg;

pagalbinių medžiagų

iki 1 g.

4.

INDIKACIJA (-OS)

Šunims, katėms ir balandžiams, užsikrėtusiems ektoparazitais (erkėmis, blusomis, plunksnagraužiais),
gydyti.
5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesniems nei 12 sav. šuniukams ir kačiukams ir jaunesniems nei 1 mėn. amžiaus
balandžiams.
6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Žr. 12 skyrių.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina
informuoti veterinarijos gydytoją.
7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, katės, balandžiai.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Miltelius reikia barstyti praskiriant kailį ar plunksnas, kad vaistas patektų ant gyvūno ar paukščio odos.
Procedūrą pakartoti po 2–3 savaičių.
50 g produkto indelio užtenka:
- šunims (10–15 kg svorio)
3 procedūroms,
- katėms
5–7 procedūroms,
- šuniukams ir kačiukams
10–15 procedūrų,
- balandžiams
25–50 procedūrų.
9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Kiekvieną kartą panaudojus vaistą, būtina pakeisti gyvūno paklotą ar kraiką, o naująjį apibarstyti
nedideliu miltelių kiekiu. Pabarstyti ir balandinėje.
10.

IŠLAUKA

Nenumatyta.
Neregistruota naudoti balandžiams, kurie skirti žmonių maistui.
11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti sausoje vietoje, žemesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
12.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Tik išoriniam naudojimui.
Nebarstyti arti akių.
Vaistas labai toksiškas bitėms, žuvims ir vėžiagyviams.
Miltelius barstyti ne gyvenamosiose patalpose. Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės
apsaugos priemonės, taikomos dirbant su antiparazitiniais preparatais.
Negalima leisti vaikams žaisti su milteliais apibarstytu gyvūnu.
Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.
Perdozavus vaisto, katėms pasireiškiantys apsinuodijimo simptomai susiję su periferinės ir centrinės
nervų sistemos sutrikimais.
Labai dažni simptomai (> 1/10) – seilėtekis, padidėjęs jautrumas, kuris kartais gali virsti agresija,
raumenų drebėjimas, traukuliai, nekoordinuoti judesiai, padidėjęs odos jautrumas, išsiplėtę akių
vyzdžiai, hipertermija.
Dažni simptomai (< 10/100) – tachikardija, letargija, dezorientacija, vėmimas.
Labai reti simptomai (> 1/10000) – hipotermija, aritmija, gleivinių cianozė, viduriavimas, kvėpavimo
sutrikimai, širdies asistolija, šlapinimosi sutrikimai, laikinas aklumas.
Perdozavus vaisto, reikia pradėti intensyvų simptominį gydymą, nes specifinių priešnuodžių nėra.
Rekomenduojama skirti raminamųjų, traukulius slopinančių vaistų (diazepamo, pentobarbitalio,
propofolio) ir miorelaksantų.
Taip pat reikia papildyti organizmą skysčiais, skiriant kristaloidų (fiziologinio natrio chlorido tirpalo
arba elektrolitų tirpalų).
Taip pat rekomenduotina išmaudyti apsinuodijusį gyvūną drungname vandenyje, naudojant švelnią
plovimo priemonę, padėsiančią nuo odos nuplauti permetrino likučius.

13.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

INSECTIN BIOWET negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems
vandens organizmams.
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.
14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-07-23
15.

KITA INFORMACIJA

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros turėtojo vietiniu
atstovu.

