Bolfo® collar
Αντιπαρασιτικό περιλαίιο
προποξούρης για σκύλους και γάτες
Εναντίον των ψύλλων και των κροτώνων
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΕΣΜΕΥΣΗ
ΠΑΡΤΙΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχο τη άδεια κυκλοφορία:
Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen, Germany
Παραγωγό υπεύθυνο για την απελευθέρωση των παρτίδων:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany
Τοπικό Αντιπρόσωπο στην Ελλάδα:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέ•ιγκ 15
151 23 Μαρουσι - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6800900-9
Fax: +30 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικό Αντιπρόσωπο στην Κύπρο:
ACTIVET LTD
Αντρέα Μιαούλη 50
2415 Εγκω•η, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BOLFO® collar
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
Ανά περιλαί•ιο:
ραστικό συστατικό:
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 4,442 g
(•εγάλο περιλαί•ιο)
85715070

2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 1,234 g
(•ικρό περιλαί•ιο)
Έκδοχα:
Di-n-butyl-adipate, Propylene glycol dicaprylocaprate,
Epoxidized soybean oil, Stearic acid, Pigment mixture*,
Polyvinylchloride
*The pigment mixture has the following composition:
Titanium dioxide, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron
oxide black
ΕΝΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ενδείκνυται για την αντι•ετώπιση παρασιτώσεων στα ζώα
από ψύλλου και κρότωνε.
ΑΝΤΕΝΕΙΞΕΙΣ
Να •η χρησι•οποιείται σε ασθενή και εξασθενη•ένα ζώα.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ειδικά τι πρώτε η•έρε •ετά την εφαρ•ογή του περιλαί•ιου, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισ•ό στο δέρ•α/
κνησ•ό σε υπερευαίσθητα ζώα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύ•ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήση, παρακαλείσθε να ενη•ερώσετε σχετικώ
τον κτηνίατρό σα.
ΕΙΗ ΖΝ
Σκύλο, Γάτα
ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΟΣ(ΟΙ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ένα περιλαί•ιο για κάθε ζώο
Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία από το περιλαί•ιο, ξεδιπλώστε και αφαιρέστε τι πλαστικέ ταινίε από
το εσωτερικό του περιλαί•ιου.
Εφαρ•όστε το περιλαί•ιο χαλαρά, γύρω από το λαι•ό του
ζώου και προσαρ•όστε το τραβώντα την περίσσεια από το
κού•πω•α.

Οι χρήστε θα πρέπει να ελέγχουν το δέρ•α στην περιοχή
του περιλαί•ιου κατά τη διάρκεια των πρώτων η•ερών, για
να βεβαιωθούν ότι το περιλαί•ιο δεν είναι σφικτό (θα
πρέπει να διατηρείται απόσταση περίπου δύο δακτύλων
•εταξύ του λαι•ού και του περιλαί•ιου).
Το περιλαί•ιο θα πρέπει να φοριέται συνεχώ.
‡ιάρκεια προστασία κατά των ψύλλων:
•έχρι 4ˆ•ήνε
‡ιάρκεια προστασία κατά των κροτώνων:
•έχρι 10ˆεβδο•άδε
Όταν η αποτελεσ•ατικότητα •ειωθεί, εφαρ•όστε νέο περιλαί•ιο.
Η δράση κατά των ψύλλων αρχίζει εντό λίγων ωρών. Οι
κρότωνε φονεύονται έπειτα από •ία η•έρα. Απο•ακρύνονται εύκολα ή αποπίπτουν.
Το περιλαί•ιο είναι αποτελεσ•ατικό είτε το ζώο κινείται
ή αναπαύεται. Η διάρκεια τη προστασία εξαρτάται από το
•ήκο και την κατάσταση του τριχώ•ατο, τη δραστηριότητα του ζώου και το επίπεδο τη παρασίτωση.
Μολονότι το περιλαί•ιο BOLFO είναι υδατοστεγέ, συνιστάται η αφαίρεσή του κατά τη διάρκεια του λουτρού.
ΟΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μόνο για εξωτερική χρήση.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
‡εν απαιτείται.
ΕΙΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερ•οκρασία περιβάλλοντο.
Να διατηρείται κλειστό •έχρι τη χρήση.
Φυλάσσεται •ακριά από τα παιδιά, τα τρόφι•α και τι
ζωοτροφέ.
ΕΙΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικέ προειδοποιήσει για κάθε είδο ζώου:
Το περιβάλλον του ζώου αποτελεί •ία ανεξάντλητη πηγή
για την ε•φάνιση παρασιτώσεων από ψύλλου, και θα
πρέπει να αντι•ετωπίζεται επαρκώ και παράλληλα •ε τα
ζώα, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερα το επιθυ•ητό
αποτέλεσ•α στα ζώα.
Οι ψύλλοι είναι οι ενδιά•εσοι ξενιστέ ταινιών των σκύλων
και των γατών. ‹ εκ τούτου, θα πρέπει η θεραπεία κατά
των ψύλλων να συνδυάζεται •ε ανθελ•ινθική θεραπεία.
Γενικέ προφυλάξει:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα
παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν την επαφή •ε τα
ζώα που φορούν το περιλαί•ιο.
Φυλάσσετε •ακριά από τρόφι•α και ζωοτροφέ.
Μην παίζετε •ε το περιλαί•ιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.
Μη γλείφετε ή •ασάτε το περιλαί•ιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.
Αποφύγετε επαφή •ε τα •άτια και το δέρ•α.
Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Αυτό το προϊόν περιέχει καρβα•ιδική ένωση. Σε περίπτωση
τοξικών συ•πτω•άτων να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
Ιδιαίτερε προφυλάξει που πρέπει να λα•βάνονται από
το άτο•ο που χορηγεί το φαρ•ακευτικό προϊόν σε ζώα:
Μόνο για εξωτερική χρήση.
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια •ε σαπούνι και νερό •ετά το
χειρισ•ό του περιλαί•ιου.
Άτο•α •ε γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό
προποξούρη ή σε κάποιο από τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή •ε το κτηνιατρικό φαρ•ακευτικό προϊόν.

Άλλε προφυλάξει:
Αυτό το προϊόν είναι υψηλά τοξικό για του υδρόβιου
οργανισ•ού, τα πτηνά και τι •έλισσε. Μην επιτρέπετε σε
σκύλου που φορούν το περιλαί•ιο να κολυ•πούν σε υδροφόρο ορίζοντα που περιέχει υδρόβιου οργανισ•ού.
Αυτό το προϊόν •πορεί να προκαλέσει •ακροχρόνιε ανεπιθύ•ητε επιπτώσει στο υδρόβιο περιβάλλον.
Μην επαναχρησι•οποιείτε τον περιέκτη. Καταστρέψτε ή
απορρίψτε του κενού περιέκτε σύ•φωνα •ε τι ισχύουσε εθνικέ απαιτήσει.
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία:
‡εν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση κατά τη διάρκεια τη
κύηση και τη γαλουχία.
Αλληλεπιδράσει •ε άλλα φαρ•ακευτικά προϊόντα και
άλλε •ορφέ αλληλεπίδραση:
‡ε θα πρέπει να χρησι•οποιούνται ταυτόχρονα στα ζώα
άλλα παρασιτοκτόνα.
Υπερδοσολογία:
Λόγω τη φύση του προϊόντο, δεν ε•φανίζονται συ•πτώ•ατα υπερδοσία. Σε περίπτωση κατάποση λόγω ατυχή•ατο, •πορεί να παρατηρηθούν συ•πτώ•ατα δυσφορία
και δηλητηρίαση, όπω υπερβολική σιελόρροια, •ύση,
έ•ετο ή διάρροια. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
συ•βουλευτείτε α•έσω τον ιατρό.
Αντίδοτο: Θειική ατροπίνη
Ασυ•βατότητε:
‡εν είναι γνωστή κα•ία.
ΕΙΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΝ ΥΛΙΚΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μη •ολύνετε ποτά•ια, δεξα•ενέ, υδροφόρου ορίζοντε,
φράγ•ατα και άλλε πηγέ νερού •ε το προϊόν.
Κάθε •η χρησι•οποιηθέν κτηνιατρικό φαρ•ακευτικό
προϊόν, •η χρησι•οποιηθέντα υπολεί••ατά του ή κενοί
περιέκτε πρέπει να απορρίπτονται ασφαλώ σύ•φωνα •ε
τι ισχύουσε εθνικέ απαιτήσει.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΗΓΙΝ ΧΡΗΣΕΣ
Ελλάδα: 26/02/2016
Κύπρο: 15/02/2016
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί •ε ένα περιλαί•ιο για •ικρόσω•ου σκύλου και
γάτε •ήκου 380 ± 38,0 mm σε foil
Κουτί •ε ένα περιλαί•ιο για •εγαλόσω•ου σκύλου
•ήκου 700 ± 70,0 mm σε foil
Μπορεί να •ην κυκλοφορούν όλε οι συσκευασίε.
Α.Α.Κ. στην Ελλάδα: 752/09-01-2013/K-0007604
Α.Α.Κ. στην Κύπρο: 17910
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά •ε το παρόν κτηνιατρικό φαρ•ακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου τη άδεια
κυκλοφορία.
*Να διατίθεται ‚όνον ‚ε κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΝ:
+30 210 7793777
ΓΙΑ ΕΞΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

