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Link do produktu: https://www.mksklep.pl/scalibor-4-obroza-owadobojcza-48-cm-p-15190.html

Scalibor 4% Obroża
owadobójcza 48 cm
Cena

53.00 zł

Cena poprzednia

65.00 zł

Czas wysyłki

magazyn

Numer katalogowy

8000244

Opis produktu
Uwaga. Termin przydatności do końca września 2020 r
Wprowadzono zakaz sprzedaży wysyłkowej tego produktu. Jedyna możliwość sprzedaży to odbiór osobisty w Warszawie.
Obroża dla psów ras małych i średnich przeciw pchłom i kleszczom, 48 cm. Zwalczanie infestacji kleszczy w okresie 5 do 6
miesięcy.
Substancja aktywna:
deltametryna
Zastosowanie:
Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy.
Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomus perniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy.
Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culex pipiens pipiens przez okres 6 miesięcy.
Obroża jest wodoodporna i bez wyraźnego zapachu.
Skład jakościowy i ilościowy produktu leczniczego:
Jedna biała obroża 4% o długości 48 cm (19 g) zawiera substancję czynną deltametrynę 0.760 g.
Substancje pomocnicze:
dwutlenek tytanu (E171) 0.375 g oraz mieszanka organicznego mydła wapniowo cynkowego,
olej sojowy epoksydowany,
adypinian diizooktylu,
trifenylofosforan,
polichlorek winylu.
Stosowanie:
Obroża do użytku zewnętrznego.
Obrożę należy nałożyć psu na szyję, dopasować do obwodu szyi i zapiąć.
Nadmiar obroży przekraczający 5 cm należy obciąć. Obroża może być stosowana u suk w ciąży i karmiących.
Przeciwwskazania:
Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia.
Nie stosować u zwierząt ze zmianami skórnymi.
Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.
Nie stosować z innymi produktami przeciwko pasożytom, które zawierają związki fosforoorganiczne.
Nie stosować u kotów.
Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach można obserwować miejscowe zmiany skórne, miejscowe zapalenie skóry lub rumień, św i ad i utratę
włosów.
Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów neurologicznych, takich jak drżenie i letarg. W przypadku ich wystąpienia,
należy zdjąć obrożę. Objawy te zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Leczenie powinno mieć charakter objawowy,
ponieważ nie jest znana żadna specyficzna odtrutka.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce
informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.
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Dodatkowe uwagi:
Obroża zaczyna wykazywać pełne działanie dopiero po upływie tygodnia od założenia. Przez okres 5 dni od założenia obroży
należy uniemożliwić psu pływanie. Sporadyczny kontakt obroży z wodą nie ogranicza jej skuteczności działania, ale przed
każdą kąpielą i pływaniem psa należy zdjąć obrożę. W rzadkich przypadkach pojedyncze kleszcze mogą przytwierdzać się do
zwierzęcia mimo noszenia obroży. Z tego powodu nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych na psa
przez kleszcze ani moskity. Produkt może wywoływać miejscowe podrażnienia i uczulenia skóry - w razie ich wystąpienia
należy zdjąć obrożę. Nie należy pozwalać dzieciom na długotrwały, przedłużony i intensywny kontakt z psem noszącym obrożę
(np. spanie w jednym łóżku) oraz dotykanie samej obroży. Przypadkowe zjedzenie obroży przez psa grozi zatruciem o różnym
stopniu nasilenia zależnym od ilości zjedzonej obroży (drżenia mięśni, ślinotok, wymioty, sztywność kończyn). Zwykle objawy
te ustępują po 48 h, jeśli nie, należy zastosować leczenie objawowe z diazepanem.
Sposób użycia:
Należy wyjąć obrożę ze szczelnej saszetki ochronnej.
Załóż obrożę wokół szyi zwierzęcia tak, aby nic była zbyt ciasna. Pomiędzy pasmem obroży a szyją psa powinny mieścić się
obok siebie dwa palce. Wsuń koniec obroży przez zapięcie i obetnij jej nadmiar, przekraczający długością 5 centymetrów.
Specjalne ostrzeżenia:
Obroża zaczyna wykazywać pełne działanie po upływie tygodnia, z tego względu obrożę należy zastosować tydzień przed
możliwością narażenia zwierząt na infestację.
W rzadkich przypadkach może dojść do przytwierdzania się kleszczy podczas noszenia obroży przez zwierzęta. W
niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez kleszcze lub moskity nie może zostać całkowicie wykluczone.
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W przypadku zmian skórnych należy zdjąć obrożę do czasu całkowitego ustąpienia objawów.
Nie badano wpływu stosowania szamponu na długość okresu skutecznego działania produktu.
Specjalne śród ki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po zastosowaniu obroży należy umyć ręce chłodną wodą i mydłem.
Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki obroży powinny unikać kontaktu z obrożą.
Nie należy pozwalać dzieciom, w szczególności młodszym niż 2 lata. na dotykanie obroży, bawienie się obrożą lub wkładanie
obroży do ust.
Należy uniemożliwić małym dzieciom przedłużony intensywny kontakt, np. spanie ze zwierzęciem noszącym obrożę.
Przechowuj saszetkę z obrożą w pudełku do momentu jej zastosowania.
O ile sporadyczny kontakt z wodą nie ogranicza skuteczności obroży, należy ją zawsze zdjąć przed umożliwieniem psu
pływania i kąpielą psa, ponieważ substancja czynna jest szkodliwa dla ryb i innych organizmów wodnych. Należy uniemożliwić
psom pływanie w okresie pierwszych pięciu dni od zastosowania obroży.
Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.
Laktacja:
Może być stosowany w okresie laktacji.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nie stosować z innymi produktami przeciwko pasożytom zewnętrznym zawierającymi związki fosforoorganiczne.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): W
przypadku mało prawdopodobnego zjedzenia obroży przez psa, mogą wystąpić następujące objawy: nieskoordynowane ruchy,
drżenia, ślinotok, wymioty, sztywność kończyn miednicznych. Objawy te zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Jeśli to
konieczne do leczenia objawowego można zastosować diazepam.
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