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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 της 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 Α.Ε.
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρουσι, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6800900-9
Fax: +30 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
ACTIVET LTD
Αντρέα Μιαούλη 50
2415 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22591918
Fax: +357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ταινία περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Coumaphos 1,360 g
Έκδοχα:
Titanium dioxide, Polyvinylchloride (PVC)
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Οι ταινίες CHECKMITE+ 10% για μέλισσες εφαρμοζόμενες για 42 ημέρες
μεταξύ των πλαισίων στη γονοφωλιά είναι πολύ αποτελεσματικές ενάντια
στο άκαρι Varroa destructor.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε εκτροφές γόνιμων θηλυκών μελισσών
(βασιλισσών).
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η ανατροφή και η αναπαραγωγή των γόνιμων θηλυκών
(βασιλισσών) των κυψελών διαταράσσεται από τη θεραπεία
του σμήνους με ταινίες CHECKMITE+ 10% για μέλισσες.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
-
πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα
1.000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα, συμπεριλαμβανομένων
και των μεμονωμένων αναφορών).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μέλισσες
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χρήση σε κυψέλες μόνο.
Χρησιμοποιήστε 2 ταινίες CHECKMITE+ 10% για μέλισσες σε κάθε
σμήνος. Κρεμάστε τις ταινίες μεταξύ δύο κηρήθρων στην περιοχή
της γονοφωλιάς για 42 ημέρες. Εφαρμόστε τη θεραπεία σε όλα τα
προσβεβλημένα σμήνη της άμεσης περιοχής. Πιο αποτελεσματικός
έλεγχος επιτυγχάνεται με τη θεραπεία του σμήνους την άνοιξη πριν από
την πρώτη μελιτορροή ή το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή του μελιού.
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες της Ορθής Μελισσοκομικής
Πρακτικής, δηλαδή αποφυγή των επεμβάσεων κατά τη διάρκεια της
μελιτορροής και περάτωση των θεραπειών 2 τουλάχιστον εβδομάδες
πριν από την έναρξη της συλλογής του νέκταρος από τις μέλισσες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μην υπερβαίνεται ο συνιστώμενος χρόνος εφαρμογής των 42 ημερών.
Να μην επαναχρησιμοποιούνται οι ενδοκυψελικές ταινίες.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μέλι: 0 ημέρες
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο.
Φυλάσσεται μακριά από τις ζωοτροφές και τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη (κατά περίπτωση):
Δεν εφαρμόζεται.
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση για κάθε είδος στόχος:
Ανθεκτικότητα των παρασίτων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σε
οποιαδήποτε κατηγορία ακαρεοκτόνων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος της
επιλεκτικής ανθεκτικότητας των ακάρεων βαρρόας στο υπό θεραπεία
σμήνος μελισσών, συνιστάται να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη
χρήση των ταινιών CHECKMITE+ 10% και να εναλλάσσεται με ένα προϊόν
που περιέχει δραστική ουσία από μια άλλη χημική κατηγορία.
Να μην επαναχρησιμοποιούνται οι ενδοκυψελικές ταινίες.
Η αποκλίνουσα χρήση του προϊόντος από τις οδηγίες που αναφέρονται
στο φύλλο οδηγιών χρήσης μπορεί να αυξήσει την επικράτηση
ανθεκτικών στελεχών βαρρόας.
Δεδομένου ότι ανθεκτικά στη βαρρόα παράσιτα μπορεί να γίνουν
ευαίσθητα ξανά στο Coumaphos, ιδιαίτερα μετά τη χρήση προϊόντος που
περιέχει δραστικές ουσίες από άλλες χημικές κατηγορίες, επανέλεγχος
θα πρέπει να εκτιμηθεί.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Να μην υπερβαίνεται ο συνιστώμενος χρόνος εφαρμογής των 42 ημερών.
Να μην επαναχρησιμοποιούνται οι ενδοκυψελικές ταινίες.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που
χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Αποθηκεύστε μακριά από τροφές και ζωοτροφές.
Μην πίνετε ή τρώτε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
Κατά τον χειρισμό του προϊόντος, να χρησιμοποιούνται γάντια μιας
χρήσης ανθεκτικά στα χημικά.
Να πλύνετε τα χέρια μετά την απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.
Αυτό το προϊόν περιέχει οργανοφωσφορικά. Σε περίπτωση τοξικών
συμπτωμάτων αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Αντίδοτο: Σε περίπτωση δηλητηρίασης χορηγήστε ενδομυϊκά διάλυμα
θειικής ατροπίνης 1% σε δόση (ενήλικα): 0,2-0,5 ml.
Επαναλάβετε την ένεση της θειικής ατροπίνης, όταν η δράση της
ατροπίνης τείνει να παρέλθει, αλλά τα συμπτώματα της δηλητηρίασης
(μύση κόρης, μυϊκός τρόμος, έμετος, διάρροια) εντείνονται.
Εγκυμοσύνη-Γαλουχία-Ωοτοκία:
Δεν εφαρμόζεται.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης:
Δεν είναι γνωστή καμία.
Yπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Σε διπλάσια δόση (4 ταινίες CHECKMITE+ 10% για μέλισσες ανά
σμήνος) η θνησιμότητα των εργατριών μελισσών και η ισχύς του σμήνους
δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές σε σύγκριση με τη συνιστώμενη
δόση των 2 ταινιών CHECKMITE+ 10% για μέλισσες ανά σμήνος.
Σημαντική τοξική επίδραση και μεγαλύτερη θνησιμότητα επήλθε μετά
τον τετραπλασιασμό της δόσης (8 ταινίες CHECKMITE+ 10% για
μέλισσες ανά σμήνος).
Ασυμβατότητες:
Δεν είναι γνωστή καμία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το δραστικό συστατικό Coumaphos είναι πολύ τοξικό στους υδρόβιους
οργανισμούς και τα πτηνά.
Μη μολύνετε ποτάμια, δεξαμενές νερού, υδάτινες οδούς, φράγματα και
άλλες πηγές νερού.
Απορρίψτε με ασφάλεια τους άδειους περιέκτες και τα υλικά
συσκευασίας ή κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του σύμφωνα με τις
ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Ελλάδα: 06/2017
Κύπρος: 06/2016
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αλουμινένιος φάκελος που περιέχει 10 ενδοκυψελικές ταινίες.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
26788/08-04-2013/K-0158001
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: CY001V-E
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
*να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777

