VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/11/0043
1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS
Ungezieferband Hund 3,9 g kakla siksna suņiem
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Viena kakla siksna (65 cm) satur:
Aktīvā viela:
Diazinons 3,9 g
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Kakla siksna.
Sarkana, melna vai dzeltena 65 cm gara kakla siksna.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Mērķa sugas
Suņi.
4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas
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.
4.3. 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.
4.4. Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai
Nav.
4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu.
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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.
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.
4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)
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));
- 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).
4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā
Nelietot kucēm grūsnības un laktācijas laikā.
4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Nelietot vienlaicīgi ar citiem organiskiem fosfora vai karbamātu savienojumiem.
Nelietot vienlaikus ar organiskā fosfora savienojumiem, morfīnu, teofilīnu, aminofilīnu, lielu daudzumu
intravenozā šķīduma, fenotiazīnus saturošām zālēm, pirantela palmoātu.
Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.
4.9. Devas un lietošanas veids
Ārīgai lietošanai.
Lietošana: aplikt vienu kakla siksnu ap suņa kaklu.
Aplikt kakla siksnu ap suņa kaklu un noregulēt tā, lai starp kaklu un kakla siksnu paliek 2-3 cm liela
atstarpe. Lieko kakla siksnas galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu.
4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Simptomi: acu asarošana, siekalošanās, muskuļu krampji, vemšana, refleksu zudums, koma, cianoze.
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Neatliekamā darbība: noņemt kakla siksnu un sazināties ar veterinārārstu.
Antidots: atropīns.
4.11. Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā
Nav piemērojams.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Farmakoterapeitiskā grupa: pretektoparazītu līdzekļi vietējai lietošanai.
ATĶ vet kods: QP53AF03.
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Diazinons darbojas kā impulsu pārvades mediatora acetilholīna inhibitors, kas izraisa acetilholīna
kumulāciju autonomās nervu sistēmas sinapsēs un holinoreceptoru blokādi. Blokādes rezultātā tiek
paralizēta parazīta centrālā nervu sistēma, t.sk. elpošana, kas izraisa parazīta nāvi.
5.2. Farmakokinētiskie dati
Nav datu.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Polivinīlhlorīds
Epoksidizēta sojas pupiņu eļļa
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.
6.2. Būtiska nesaderība
Nav piemērojams.
6.3. Derīguma termiņš
Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 4 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.
Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā.
6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Maisiņš vai blisteris satur vienu kakla siksnu. Maisiņveidīgais iepakojums: maisiņš sastāv no vairākām
papīra/alumīnija/polietilēna kārtām. Maisiņš ir iepakots kartona kastē.
Blisterveidīgais iepakojums: blisteris ir polivinilhlorīda folija apvalks, pielīmēts uz apdrukāta
blisterkartona. Blisterkartons sastāv no polietilēna un alumīnija kārtām pārklāta papīra.
3

6.6.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību
aktiem.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nīderlande
Tel: +31 0572 348834
Fax: +31 0572 348835
E-pasts: hqb@beaphar.com
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
V/NRP/11/0043
9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Pirmās reģistrācijas datums: 24/05/2001
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 04/07/2011
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
05/2018
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Bezrecepšu veterinārās zāles.
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