MARĶĒJUMS
V/NRP/99/0984
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA
Skārda vai alumīnija flakons 250 ml

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo Tick and Flea Spray 2,5 mg/g uz ādas lietojams aerosols, šķīdums suņiem un kaķiem
Propoxur
2.

AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 2,5 mg/g
3.

ZĀĻU FORMA

Uz ādas lietojams aerosols, šķīdums.
4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml
5.

MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.
6.

INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem un kaķiem blusu (Ctenocephalides spp.) un ērču (Ixodes ricinus) invāzijas ārstēšanai un
kontrolei vismaz 1 nedēļu.
7.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
8.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
Neizsmidzināt aerosolu dzīvniekam acīs, degunā vai uz citām gļotādām. Neizsmidzināt atklātas liesmas
tuvumā vai uz karstiem priekšmetiem. Turēt drošā attālumā no uguns avotiem. Neieelpot aerosola
tvaikus. Lietot tikai labi vēdināmās telpās.
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.
Apstrādes laikā izvairīties no zāļu tiešas saskares ar acīm, ādu, muti un apģērbu.
Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko
palīdzību.
Lietojot šīs zāles neēst, nedzert un nesmēķēt.
Ja notikusi nejauša tā uzsmidzināšana uz ādas, nekavējoties mazgāt skarto vietu ar ūdeni un ziepēm; ja
notikusi nejauša zāļu nokļūšana acīs, skalot acis ar lielu daudzumu ūdens.
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Pēc apstrādes novilkt mitro apģērbu, rūpīgi nomazgāt rokas, skarto ādu un seju ar ziepēm un ūdeni.
Lietošanas laikā neizsmidzināt uz citiem citām personām.
Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no palīgvielām, vajadzētu
izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
Ar Bolfo Tick and Flea Spray uz ādas izsmidzināmo aerosolu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības
trešajā trimestrī.
Neļaut bērniem nonākt saskarē ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr tie nav nožuvuši.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
10.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Flakons ir zem spiediena un viegli uzliesmojošs.
Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt.
12.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻUVAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību
aktiem. Aktīvā viela, propoksūrs, ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm.
Neļaut tikko apstrādātiem suņiem peldēties ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus
organismus.
Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpes, ūdensteces, dambjus un citus
ūdens avotus.
13.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.
14.

VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
15.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen,
Vācija
16.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/99/0984
17.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}
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