VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/14/0007
1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Varostop 3,6 mg plāksnītes ievietošanai bišu stropā medus bitēm
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Viena plāksnīte satur:
Aktīvā viela:
Flumetrīns 3,6 mg
Palīgvielas
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Plāksnītes ievietošanai bišu stropā.
Gaiši dzeltenas līdz krēmkrāsas skābarža koka plāksnītes piesūcinātas ar flumetrīnu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Medus bites (Apis mellifera).
4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pret flumetrīnu jutīgu ērcīšu (Varroa jacobsoni) ierosinātas varrozes diagnostikai un ārstēšanai medus
bitēm.
4.3

Kontrindikācijas

Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.
Nelietot kopā ar citām zālēm, kas paredzētas varrozes ārstēšanai.
4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Veterinārās zāles ir jālieto kopā ar terapiju integrētā bišu ērču apkarošanas programmā, kurā regulāri
uzrauga ērču kritumu. Lai novērstu bišu ērču rezistences attīstības risku, pamīšus lietojiet šīs veterinārās
zāles un citu apstiprinātu varroacīdu ar atšķirīgu darbības mehānismu, kad vien iespējams.
4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Lai novērstu atkārtotu invāziju, vienas dravas visas saimes ir jāārstē vienlaikus. Centieties stropus
netraucēt dažas dienas pēc ārstēšanas. Nelietot Varostop, ja ir ievietotas medus kāres.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Strādājot ar plāksnītēm, nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. Pēc plāksnīšu izmantošanas un to lietošanas
obligāti jānomazgā rokas. Nepieļaut plāksnīšu saskari ar medu, kas paredzēts lietošanai cilvēku uzturā.
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4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.
4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav piemērojams.
4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.
4.9

Devas un lietošanas veids

Lietošanai bišu stropā.
Deva:
Vienā bišu saimes stropā iekārt 2 - 4 plāksnītes:
- jaunām un nedaudz invadētām bišu saimēm – 2 plāksnītes,
- vidēji invadētām un stipri invadētām bišu saimēm – 4 plāksnītes.
Ārstnieciskās apstrādes laikā plāksnītes stropā atstāj uz 35 dienām, bet ne ilgāk kā uz 6 nedēļām; pēc
tam tās ir jāizņem. Plāksnītes iekar starp katru otro kāri stropa pirmajā trešdaļā. Plāksnītes izmantojamas
gan pavasara, gan rudens apstrādēm.
Varrozes diagnostikai:
Uz stropa grīdas ieklāj tīru papīru un uz 24 stundām stropā iekar plāksnītes. Pēc 24 stundām papīru
apskatot un atrodot beigtas ērces, apstiprina diagnozi.
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Nav zināma.
4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā
Medus: nulle dienas.
Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai, ieskaitot insekticīdus.
ATĶ vet kods: QP53AC05.
Varostop iedarbība ir noteikta attiecībā uz bišu parazītu Varroa acar. Pēc aplikācijas flumetrīns ātri (1
– 3 nedēļu laikā) sadalās.
Ietekme uz vidi
Flumetrīns ir bīstams zivīm. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus un grāvjus ar plāksnītēm vai to iepakojumu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Skābarža koka plāksnītes
Etilspirts (galaproduktā nav noteikts)
Ksilīts (galaproduktā nav noteikts)
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6.2

Būtiska nesaderība

Nav zināma.
6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.
6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.
Uzglabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.
Tiešā iepakojuma veids un saturs

6.5

LDPE folijas maisiņš ar 10 plāksnītēm divslāņu alumīnija folijā kartona kastītē.
6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību
aktiem.
Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus
organismus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bičiu Austeja
Šaltupio g. 24, 29132
Anyksčiai
Lietuva

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/14/0007

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 24/02/2014
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 04/12/2018

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2018
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Bezrecepšu veterinārās zāles.
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