ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS*
* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

1.

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

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Bioveta a.s.,
Komenského 212,
68323 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIO KILL 2,5 mg/ml odos purškalas, emulsija

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml balkšvos emulsijos yra:
veikliosios medžiagos:
permetrino
pagalbinės medžiagos:
benzilo alkoholio

4.

2,5 mg;
10 mg.

VAISTO FORMA

Odos purškalas, emulsija.

5.

PAKUOTĖS DYDIS

100 ml
500 ml

6.

INDIKACIJA (-OS)

Šunų, jūrų kiaulyčių, žiurkėnų, triušių, egzotinių paukščių, arklių, avių ir naminių paukščių
ektoparazitams (blusoms, utėlėms, erkėms) bei vabzdžiams (skruzdėlėms, musėms, vorams) naikinti.
Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinsekuoti.

7.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms. Vengti bet kokio kačių kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL
2,5 mg/ml purškalu.

8.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

9.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, jūrų kiaulytės, žiurkėnai, triušiai, egzotiniai paukščiai, arkliai, avys, naminiai paukščiai.

10.

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

Naudojimo būdas:
Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei
gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.
Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20
paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.
Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgni, t.y., apie
25 ml/m2 (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25
paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.

11.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakti!

12.

IŠLAUKA

Nenumatyta.
Neregistruota naudoti produkcijos gyvūnams.

13.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po
„Tinka iki“.

14.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistas gali dirginti odą ir gleivinę. Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant odos, akių ir
gleivinės. Vaistui patekus ant odos ar gleivinės, nedelsiant reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir
nusivilkti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda. Vaistui patekus į akis, jas reikia skalauti
dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimo simptomai (bėrimas), alerginė reakcija ar sisteminės
reakcijos, reikia kreiptis į gydytoją.
Vaistas gali dirginti kvėpavimo takus, todėl jį naudoti galima tik gerai vėdinamose patalpose.
Atsitiktinai įkvėpus, būtina išeiti į gryną orą. Pasunkėjus kvėpavimui ar pasireiškus sisteminiam
poveikiui (galvos svaigimui, galvos skausmui, nuovargiui, smarkiam širdies plakimui ir t. t.), reikia
kreiptis į gydytoją.
Po vaisto naudojimo rekomenduotina iki 12–24 val. vengti kontakto su gydytais gyvūnais, negalima su
jais miegoti. Net ir praėjus šiam laikui, po kontakto su gydytais gyvūnais būtina visada kruopščiai
nusiplauti rankas. Būtina saugoti vaikus nuo kontakto su gydytais gyvūnais iki 24 val.
Naudojant vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (respiratorius, apsauginiai rūbai, akiniai,
neopreninės pirštinės). Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto
informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas permetrinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu
vaistu.
Vaistas neturėtų tiesiogiai liestis su maistu, geriamuoju vandeniu, vaikų žaislais.
Negalima purkšti į akvariumus ar vandens telkinius, nes preparatas toksiškas žuvims, ropliams ir
bitėms.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių
atliekų naikinimui.

15.

SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistas yra toksiškas bitėms, ropliams ir žuvims. Saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir iki 12 val.
po gydymo neleisti vaistu gydytų gyvūnų maudytis vandens telkiniuose su žuvimis.
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.

16.

TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

17.

TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2013 m. rugsėjo mėn.

18.

NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

19.

NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

20.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1101/001
LT/2/00/1101/002

21.

GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

