LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/99/0984
Bolfo Tick and Flea Spray 2,5 mg/g uz ādas lietojams aerosols, šķīdums suņiem un kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen,
Vācija
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel,
Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

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

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g aerosola satur:
Aktīvā viela:
Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 2,5 mg
Palīgvielas:
2-Propanols (Ph. Eur.)
Bezūdens citronskābe (Ph. Eur.)
Propāns
Butāns

4.

INDIKĀCIJA(-S)

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

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot slimiem dzīvniekiem (īpaši, ja ir mehāniski gremošanas orgānu vai urīnizvadorgānu
nosprostojumi, bronhiālā astma vai citas plaušu un asinsrites sistēmas slimības) vai dzīvniekiem
atveseļošanās periodā.
Nelietot šīs veterinārās zāles:
laktējošām kucēm un kaķenēm,
dzīvniekiem grūsnības beigu posmā,
kucēniem un kaķēniem, kuri jaunāki par 3 mēnešiem,
dzīvniekiem, kuriem ir plaši ādas iekaisumi,
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dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nejaušas zāļu norīšanas gadījumā var parādīties tādas saindēšanās ar karbamātu pazīmes, kā pastiprināta
siekalošanās, mioze, vemšana vai diareja. Šādos gadījumos nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību
un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu.
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ārīgai lietošanai, uzsmidzinot uz ādas.
Aerosolu izsmidzina apmatojumā pretēji matu augšanas virzienam, līdz viss apmatojums kļūst mitrs.
Tas nozīmē, ka izsmidzināšanas laiks ir no 3 sekundēm (suņiem < 9 kg), līdz 10 sekundēm (suņiem
>18kg) un 3 sekundes kaķiem. Dzīvnieku guļvietās un citās vietās mājoklī, kur var attīstīties blusu
kāpuri, aerosolu papildu izsmidzina dažas sekundes no apmēram 50 cm attāluma. Bolfo Tick and Flea
Spray aerosols momentāni nogalina blusas un ērces. Lai gan pēc apstrādes ar Bolfo Tick and Flea Spray
aerosolu ērces tiek nogalinātas, tās parasti paliek ieķērušās dzīvnieka ādā, un tās, cik iespējams,
vajadzētu noņemt ar rokām.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tā kā Bolfo Tick and Flea Spray aerosolam nepiemīt ilgstoša iedarbība, apkārtnē esošās blusas
dzīvniekiem var izraisīt drīzu, atkārtotu invāziju.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Flakons ir zem spiediena.
Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:
Neizsmidzināt tieši uz bojātiem ādas laukumiem.
Pēc apstrādes ļaut dzīvniekiem nožūt labi ventilētās telpās.
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Neievietojiet dzīvniekus slēgtā telpā vai dzīvnieku transportēšanas kastēs, kamēr apmatojums nav
pilnībā nožuvis
Optimālai blusu invāzijai mājsaimniecībās ar vairākiem dzīvniekiem, ar zālēm jāapstrādā visi suņi un
kaķi vienlaicīgi.
Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās,
piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs, kas ir jāapstrādā masveida invāzijas gadījumā un kontroles
pasākumu sākumā ar piemērotiem insekticīdiem, kā arī regulāri jātīra ar putekļsūcēju.
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Tikai ārīgai lietošanai. Nelietot iekšķīgi.
Ir svarīgi nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu. Dažas ērces var piesūkties. Tādēļ
nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnešanu, ja apstākļi nav labvēlīgi.
Vismaz 30 minūtes pēc zāļu izsmidzināšanas līdz brīdim, kad apmatojums ir pilnībā izžuvis, turiet, ar
zālēm apsmidzinātos dzīvniekus, prom no uguns un citiem siltuma avotiem, kā arī virsmām, kuras var
būt apstrādātas ar spirtu saturošiem līdzekļiem. Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai jebkādiem citiem
kvēlojošiem materiāliem.
Nesmidzināt aerosolu dzīvniekam acīs, degunā vai uz citām gļotādām. Ja notikusi nejauša zāļu iekļūšana
acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens.
Neļaut suņiem peldēties atklātās ūdenstilpēs 3 dienas pēc apstrādes.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Neizsmidzināt atklātas liesmas tuvumā vai uz karstiem priekšmetiem.
Turēt drošā attālumā no uguns avotiem. Pēc izlietošanas flakonu nepārdurt un nededzināt. Aerosolu
lietošana dažkārt var radīt eksplozīvus gaisa/gāzes maisījumus. Lietot tikai labi vēdināmās telpās.
Neieelpot aerosola tvaikus. Neizsmidzināt pret vēju. Lietošanas laikā neizsmidzināt uz citām personām.
Lietojot šīs zāles neēst, nedzert un nesmēķēt.
Šīs zāles izraisa acu kairinājumu un saskare ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Apstrādes laikā
izvairīties no zāļu tiešas saskares ar acīm, ādu, muti un apģērbu. Lietot cimdus un acu/sejas aizsargu. 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.
Pēc apstrādes novilkt mitro apģērbu, rūpīgi nomazgāt rokas, skarto ādu un seju ar ziepēm un ūdeni.
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 aerosolu nedrīkst
darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī.
Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko
palīdzību.
Neļaut bērniem nonākt saskarē ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr tie nav nožuvuši.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
Nelietot citus insekticīdus vai akaricīdus vienlaicīgi ar šīm zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Aktīvā viela propoksūrs
ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes,
ūdenstilpes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus.
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA
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15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.
Šīs zāles ir ļoti toksiskas ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm.
Neļaut tikko apstrādātiem suņiem peldēties ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus
organismus.
Šīs zāles var izraisīt ilgstošu, nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.
Iznīcināt tukšo iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
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