Bayvarol

®

Strips

Για τη διάγνωση και
τη θεραπεία της βαρροϊκής
ακαρίασης στις μέλισσες

ΕΝΔΟΚΥΨΕΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
51368 Leverkusen, Germany
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση
των παρτίδων:
KVP PHARMA & VETERINÄR PRODUKTE
GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel, Germany
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρουσι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
ACTIVET LTD
Αντρέα Μιαούλη 50
2415 'Εγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

85978276

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ταινία (6,61 g) περιέχει:
Δραστικό συστατικό: Flumethrin 3,6 mg
Έκδοχα: Polyethylene low density
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Το BAYVAROL strip ενδείκνυται για τη διάγνωση
και τη θεραπεία της βαρροϊκής ακαρίασης
(Varroa jacobsoni) στις μέλισσες.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
μελιτορροής και πριν από τη συγκομιδή του
μελιού.
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλο
σκεύασμα κατά της βαρροϊκής ακαρίασης.
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα
φάρμακα για την καταπολέμηση της νοζεμίασης.
Οι ταινίες να μην έρχονται σε επαφή με το μέλι
που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καμία
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή
άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέ
ρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον
κτηνίατρό σας.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μέλισσες
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι ταινίες BAYVAROL strip αναρτώνται στα
κενά μεταξύ των πλαισίων, στο κέντρο της
γονοφωλιάς, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν οι
μέλισσες πρόσβαση και από τις δύο πλευρές
των ταινιών. Οι προεξοχές που υπάρχουν στο
ένα άκρο της ταινίας κάμπτονται, στο προκαθορισμένο σημείο, προς τα έξω και η ταινία
αγκιστρώνεται στο άνω μέρος του ξύλινου
πλαισίου.
Σε δυνατές κυψέλες, με περισσότερους εμβρυοθαλάμους, μπορούν να ενωθούν δύο ταινίες
άκρο με άκρο. Αυτό διευκολύνει την είσοδο και
την αφαίρεση των ταινιών από την κυψέλη,
χωρίς να απαιτείται ο διαχωρισμός των εμβρυοθαλάμων.
Φυσιολογικά ανεπτυγμένα μελίσσια απαιτούν
τέσσερις ταινίες. Νεαρά μελίσσια απαιτούν
τη μισή δόση, δηλαδή δύο ταινίες. Δυνατά
μελίσσια με περισσότερους εμβρυοθαλάμους
απαιτούν τέσσερις ταινίες για κάθε εμβρυοθάλαμο, οι οποίες κατανέμονται στην περιοχή της
γονοφωλιάς κάθε εμβρυοθαλάμου.

Διάγνωση
Οι ταινίες τοποθετούνται στην κυψέλη για
24 ώρες. Πριν τοποθετηθούν οι ταινίες, καλύπτεται ο πυθμένας της κυψέλης με καθαρό
χαρτί. Έπειτα από 24 ώρες ελέγχεται το χαρτί
για την παρουσία νεκρών ακάρεων βαρρόας.
Θεραπεία
Οι ταινίες αφήνονται στην κυψέλη έως
6 εβδομάδες και μετά αφαιρούνται.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μία
φορά το χρόνο μετά το τέλος της συγκομιδής
του μελιού.
Η χρήση του θα πρέπει να εναλλάσσεται κάθε
χρόνο με ακαρεοκτόνα που περιέχουν δραστική
ουσία άλλης ομάδας ή φυσικά ακαρεοκτόνα.
Δεν πρέπει να χορηγείται για πρόληψη.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μέλι: 0 ώρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται μακριά από αυτούς που δεν έχουν
σχέση με το προϊόν, από τα παιδιά, από το
πόσιμο νερό, την τροφή και τα φαγώσιμα.
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των
25°C, σε ξηρό μέρος.
Μην ανοίγετε τα foil παρά μόνο αμέσως πριν
από τη χρήση.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της
στοιχειώδους συσκευασίας: 6 εβδομάδες
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος:
Για τη διάγνωση και τη θεραπεία της βαρροϊκής
ακαρίασης μόνο στις μέλισσες.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη
χρήση.
Να πλένετε τα χέρια μετά την επαφή με τις
ταινίες, πριν από τα γεύματα και μετά την
εργασία.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν είναι γνωστή καμία.
Ασυμβατότητες:
Δεν είναι γνωστή καμία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι χρησιμοποιημένες ταινίες να απορρίπτονται
με ασφάλεια σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.
Η φλουμεθρίνη είναι επικίνδυνη για τα ψάρια.
Να μη μολύνονται λίμνες, ποτάμια και αυλάκια
από τις ταινίες ή τα υλικά της συσκευασίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ελλάδα: 12/2015
Kύπρος: 03/2016
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί με 5 foil που περιέχουν 4 ταινίες το
καθένα.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το
παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
88485/14-12-2015/K-0126101
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
CY002V-E
*Nα διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
+30 210 7793777

