LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/11/0043
Ungezieferband Hund 3,9 g kakla siksna suņiem
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nīderlande
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Ungezieferband Hund 3,9 g kakla siksna suņiem
Diazinon
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS
Viena kakla siksna (65 cm) satur:
Aktīvā viela:
Diazinons 3,9 g
Palīgvielas: polivinilhlorīds, epoksidizēta sojas pupiņu eļla, bārija laurāts, piparmētru eļļa. Pigmenta
kvēpi (melns), eritrozīnu E-127 (sarkans), vai titāna dioksīds E-171, dzeltenais pigments 83 un irgalite
dzeltens BAW (dzeltens) - attiecīgajai kakla siksnas krāsai.
4. INDIKĀCIJA(-S)
Blusu (Ctenocephalides felis) un/vai ērču (Ixodes ricinus) invāzijas kontrolei suņiem.
Kakla siksnas pretektoparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst
līdz 6 mēnešiem.
5. KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot suņiem līdz 6 mēnešu vecumam.
Nelietot slimiem dzīvniekiem, dzīvniekiem atveseļošanās periodā vai dzīvniekiem ar redzamiem
plašiem ādas bojājumiem.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēta sirds mazspēja, bronhu spazmas, krampji, aknu vai nieru
saslimšanas.
6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Reti novēro īslaicīgas vietējas ādas reakcijas (matu izkrišana, nieze, apsārtums).
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
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- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7. MĒRĶA SUGAS
Suņi.
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES
Ārīgai lietošanai.
Lietošana: aplikt vienu kakla siksnu ap suņa kaklu.
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI
Aplikt kakla siksnu ap suņa kaklu un noregulēt tā, lai starp kaklu un kakla siksnu paliek 2-3cm liela
atstarpe. Lieko kakla siksnas galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu.
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ
Nav piemērojams.
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā temperatūrā līdz 25 °C.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu.
Nevar izslēgt atsevišķu ērču pieķeršanās iespēju pēc kakla siksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar
pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnešanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.
Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvietā un vietās, kur dzīvnieks regulāri
uzturas, piemēram, paklāji un mīkstās mēbeles, regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un jātīra ar
putekļusūcēju.
Kakla siksna, kas ap dzīvnieka kaklu aplikta pārāk cieši, var izraisīt ādas iekaisumu. Kakla siksna ir
ūdensizturīga. Lietus, peldēšanās vai mazgāšanās laikā, kakla siksnas terapeitiskā iedarbība nemazinās.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Diazinons ir fosfororganiskais savienojums: nerīkoties ar kaklasiksnu, ja ārsts noteicis, ka nedrīkst
strādāt ar antiholīnesterāzēm. Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksnas sastāvdaļām vajadzētu
izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
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Ja pēc rīkošanās ar šo kaklasiksnu ir slikta pašsajūta, jāvēršas pie ārsta.
Kaklasiksnu no iepakojuma drīkst izņemt tikai tad, kad esat gatavs to lietot. Glabāt atstatus no pārtikas
produktiem.
Pēc kakla siksnas uzlikšanas, mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.
Neļaut bērniem spēlēties ar kakla siksnu un to košļāt.
Neēst, nedzert un nesmēķēt kakla siksnas lietošanas laikā.
Pēc kaklasiksnas lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.
Grūsnība, laktācija:
Nelietot kucēm grūsnības un laktācijas laikā.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Nelietot vienlaicīgi ar citiem organiskiem fosfora vai karbamātu savienojumiem.
Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.
Nelietot vienlaikus ar organiskā fosfora savienojumiem, morfīnu, teofilīnu, aminofilīnu, lielu daudzumu
intravenozā šķīduma, fenotiazīnus saturošām zālēm, pirantela palmoātu.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Simptomi: acu asarošana, siekalošanās, muskuļu krampji, vemšana, refleksu zudums, koma, cianoze.
Neatliekamā darbība: noņemt kakla siksnu un sazināties ar veterinārārstu.
Antidots: atropīns.
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai
kopā ar sadzīves atkritumiem.
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA
05/2018
15. CITA INFORMĀCIJA
Bezrecepšu veterinārās zāles.
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:
SIA “Beaphar Latvija”
Kleistu iela 18C-3
Rīga, LV-1067
Tel. +37122047870
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