
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/01/1337 

Ungezieferband Katze kakla siksna pret blusām un ērcēm kaķiem 

  

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  

DAŽĀDI  

  

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:  

  

Beaphar B.V.  

Drostenkamp 3  

8101 BX Raalte  

Nīderlande  

  

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS    

  

Ungezieferband Katze kakla siksna pret blusām un ērcēm kaķiem  

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   

  

Viens apkakle satur diazinons 2,1 g  

Citas vielas: Polivinilhlorīds, 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. 

  

4. INDIKĀCIJAS  

  

Ar blusām un/vai ērcēm invadēti dzīvnieki  

  

5. KONTRINDIKĀCIJAS  

  

Piesardzības nolūkā nerekomendē lietot:   

  

- slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā;  

- dzīvniekiem ar aknu disfunkciju;  

- dzīvniekiem ar nieru slimībām;  

- dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskajiem fosfora savienojumiem;  

- dzīvniekiem ar sirds nepietiekamību, bronhu spazmām, krampjiem  

- dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam;  

- dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā;  

- dzīvniekiem ar plašiem ādas bojājumiem.  

  

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem  

  

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  

  

Reti novēro alerģiskas ādas reakcijas.   

  
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 



  

7. MĒRĶA SUGAS  

  

Kaķi  

  

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN  

METODES 

  

1 kakla siksna  

  

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI   

  

Aplikt kakla siksnu ap kaķa kaklu un savilkt tā, lai starp kaklu un siksnu paliek 2-3cm atstarpe. Lieko 

kaklasiksnas galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu. Kakla siksnas 

pretparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst līdz 6 mēnešiem.   

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODSDZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

   

Nav piemērojams.  

  

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  

  

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

  

Uzglabāt oriģinālā, labi aizvērtā iepakojumā temperatūrā līdz 25C.   

Neatdzesēt un nesasaldēt. 

  

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.  

  

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI  

  

Nepieļaut mazu bērnu un zīdaiņu saskari ar tiem dzīvniekiem, kuriem aplikta kakla siksna. Nedzert, neēst 

un nesmēķēt lietošanas laikā. Nomazgāt rokas pēc saskares ar kakla siksnu. Ap dzīvnieka kaklu pārāk 

cieši aplikta kakla siksna var izraisīt ādas iekaisumu.  

  
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem.  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA  

APSTIPRINĀTA  

  

09/2013 

  

15. CITA INFORMĀCIJA  

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

  

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības 



īpašnieka vietējo pārstāvi.  

  

Latvija  

SIA “Beaphar Latvija”  

Mellužu iela 1C-1,   

Rīga, LV-1067  

Tālr. +37167501328  

Fakss: +37167375040  

   
  

 

 


