Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο προποξούρης και
φλουμεθρίνης για την αντιμετώπιση και την
πρόληψη από κρότωνες και ψύλλους για σκύλους
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 της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer Animal Health GmbH
D-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,
15123, Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
ACTIVET LTD
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
KILTIX® collar
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά περιλαίμιο:
Δραστικά συστατικά:
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 1,250 g
Flumethrin 0,281 g (μικρό περιλαίμιο)
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 3,020 g
Flumethrin 0,680 g (μεσαίο περιλαίμιο)
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 4,500 g
Flumethrin 1,013 g (μεγάλο περιλαίμιο)
Έκδοχα:
Di-n-butyl adipate
Propylene glycol octanoate-decanoate
Epoxidized soybean oil
Stearic acid
Titanium dioxide
Iron oxide yellow
Polyvinyl chloride
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Το KILTIX® collar χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των κροτώνων (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) και των ψύλλων
(Ctenocephalides canis και Ctenocephalides felis) του σκύλου και
για την πρόληψη νέας προσβολής. Η αποτελεσματικότητά του
κατά των εξωπαρασίτων διαρκεί έως 7 μήνες, εφόσον φοριέται
συνεχώς.
ΆΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με μηχανική απόφραξη των πεπτικών ή ουροποιητικών οργάνων, βρογχικό άσθμα ή άλλες
πνευμονικές και καρδιαγγειακές καταστάσεις.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των
τριών μηνών.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με δερματικές αλλοιώσεις.
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστους σκύλους ή σε ζώα που
βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης.
86325128

ΆΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προβληματική συμπεριφορά, όπως διέγερση ή λήθαργος, μπορεί
να παρατηρηθεί πολύ σπάνια.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να συμβούν αντιδράσεις
στο σημείο της εφαρμογής, όπως κνησμός, ερύθημα, αλλοιώσεις
και απώλεια τριχώματος.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις επίσης, σε μερικά ζώα μπορεί να
παρουσιαστεί ελαφρύς κνησμός ή ερυθρότητα του δέρματος
μετά την εφαρμογή του περιλαίμιου.
Πολύ σπάνια, συμπτώματα όπως έμετος, διάρροια ή σιελόρροια
μπορεί να συμβούν έπειτα από επαφή του προϊόντος με το στόμα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστών αντιδράσεων
υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.
Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων το περιλαίμιο θα πρέπει
να αφαιρείται.
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)
– σ πάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα
10.000 ζώα)
– πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
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
Σκύλος
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μικρόσωμοι σκύλοι:
ένα περιλαίμιο μήκους 380 mm ± 38,0 mm
Μεσαίου μεγέθους σκύλοι:
ένα περιλαίμιο μήκους 530 mm ± 53,0 mm
Μεγαλόσωμοι σκύλοι:
ένα περιλαίμιο μήκους 700 mm ± 70,0 mm
Τρόπος εφαρμογής
Αφαιρέστε το περιλαίμιο από τη θήκη του και ξεδιπλώστε το.
Τοποθετήστε το περιλαίμιο χαλαρά γύρω από το λαιμό του σκύλου και τραβήξτε το ελεύθερο άκρο διαμέσου της πόρπης. Να
ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση του περιλαίμιου κατά τακτά
διαστήματα.
Τις πρώτες δύο ημέρες να ελέγχεται η περιοχή του δέρματος,
όπου βρίσκεται το περιλαίμιο και να εξασφαλίζεται ότι το περιλαίμιο δεν είναι πολύ σφικτό (να υπάρχει διάστημα πάχους δύο
δακτύλων μεταξύ του περιλαίμιου και του δέρματος).
Το περιλαίμιο πρέπει να φοριέται συνεχώς. Δρα είτε ο σκύλος
είναι δραστήριος είτε είναι ήσυχος.Περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθεί παρασίτωση από κρότωνες, ενώ χρησιμοποιείται το
περιλαίμιο. Οι κρότωνες είναι δυνατόν να υπάρχουν, αλλά πεθαίνουν το πολύ εντός 3 ημερών, χωρίς να έχουν απομυζήσει αίμα.
Η αποτελεσματικότητά του κατά των κροτώνων και των ψύλλων
αρχίζει εντός 24 ωρών από τη χρήση του και διαρκεί για 7 μήνες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η διάρκεια και το επίπεδο προστασίας εξαρτάται από το μήκος,
την πυκνότητα και την κατάσταση της τρίχας, τη δραστηριότητα
του ζώου και το βαθμό της παρασίτωσης.
Αντικαταστήστε το περιλαίμιο νωρίτερα, όταν ελαττώνεται η
αποτελεσματικότητά του.
Οι σκύλοι με απεριποίητο, θολό ή λιπαρό τρίχωμα να πλένονται
πριν από την τοποθέτηση του περιλαίμιου.
Να αφαιρείται το περιλαίμιο σε περίπτωση λουτρού ή θαλάσσιου
μπάνιου του σκύλου και να επανατοποθετείται, όταν το τρίχωμα είναι στεγνό. Η συνεχής έκθεση του τριχώματος του σκύλου
σε νερό (βροχή, κολύμβηση, λουτρό) μπορεί να ελαττώσει την
αποτελεσματικότητα του περιλαίμιου.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, προστατευμένο από το φως.
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση για κάθε είδος στόχος:
Να μη χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων, τα οποία προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ειδικές προφυλάξεις για τη χορήγηση στα ζώα:
Μόνο για εξωτερική χρήση.
Το προϊόν δεν πρέπει να καταποθεί. Αποφύγετε επαφή με τα
μάτια ή τη μύτη.
Να αφαιρείται σε περίπτωση βροχής, λουτρού ή θαλάσσιου
μπάνιου.
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.
Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με τα ζώα που φορούν το περιλαίμιο.
Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.
Μην παίζετε με το περιλαίμιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.
Μη γλείφετε ή μασάτε το περιλαίμιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Αυτό το προϊόν περιέχει καρβαμιδική ένωση. Σε περίπτωση τοξικών συμπτωμάτων να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια με σαπούνι και νερό μετά το χειρισμό του περιλαίμιου.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό προποξούρη ή φλουμεθρίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα πρέπει να
αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
Να ανοίγεται η συσκευασία, μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το περιλαίμιο.
Εγκυμοσύνη, γαλουχία:
Πληροφορίες από κλινικές μελέτες – αν και περιορισμένες –
καταλήγουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα θηλάζοντα ή εγκυμονούντα ζώα και τα κουτάβια τους εξαιτίας της θεραπείας με
το προϊόν.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης:
Μην εφαρμόζετε ταυτόχρονα στο ζώο άλλα εντομοκτόνα ή
ακαρεοκτόνα.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Η φύση του προϊόντος είναι τέτοια που δεν υπάρχει κίνδυνος
υπερδοσολογίας.
Συμπτώματα δηλητηρίασης από καρβαμιδικά όπως σιελόρροια,
μύση, έμετος ή διάρροια μπορεί να συμβούν όταν το περιλαίμιο
μασηθεί ή καταποθεί.
Εκτεταμένες μελέτες με ταυτόχρονη χρήση δύο KILTIX® collar
σε σκύλους διαφόρων φυλών, ηλικίας και βάρους δεν εμφάνισε
συμπτώματα τοπικής ή συστηματικής ασυμβατότητας.
Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα δηλητηρίασης από καρβαμιδικά, η θεραπεία περιλαμβάνει συμπτωματικά μέτρα και ενδοφλέβια χορήγηση αντίδοτου, που είναι η ατροπίνη. Σε περίπτωση
που συμβεί αυτό να αναζητήσετε άμεσα βοήθεια από ιατρό ή
κτηνίατρο.
Ασυμβατότητες:
Δεν είναι γνωστή καμία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, μη
χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του ή κενοί περιέκτες πρέπει να
απορρίπτονται με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές
απαιτήσεις. Αυτό το προϊόν είναι υψηλά τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πτηνά και τις μέλισσες.

Μην επιτρέπετε σε σκύλους που φορούν το περιλαίμιο να κολυμπούν σε υδροφόρο ορίζοντα που περιέχει υδρόβιους οργανισμούς.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.
Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη. Καταστρέψτε ή απορρίψτε τους κενούς περιέκτες σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές
απαιτήσεις.
Μη μολύνετε ποτάμια, δεξαμενές, υδροφόρους ορίζοντες,
φράγματα και άλλες πηγές νερού με μη χρησιμοποιηθέν προϊόν.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Ελλάδα: 26/02/2016
Κύπρος: 17/02/2016
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μικρόσωμους σκύλους μήκους
380 mm ± 38,0 mm σε foil
Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μεσαίου μεγέθους σκύλους μήκους 530 mm ± 53,0 mm σε foil
Κουτί με κίτρινο περιλαίμιο για μεγαλόσωμους σκύλους μήκους
700 mm ± 70,0 mm σε foil
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΆΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι κρότωνες (τσιμπούρια) είναι εξωπαράσιτα που απομυζούν
αίμα από τα ζώα και τον άνθρωπο. Πολλές φορές, σε
περιπτώσεις σχετικής νόσου των ζώων ή των ανθρώπων, μαζί
με το αίμα προσλαμβάνουν και διάφορα βακτήρια, ρικέτσιες
ή ιούς, οι οποίοι εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται μέσα
στους κρότωνες. Στις περιπτώσεις αυτές οι κρότωνες δρουν
ως βιολογικοί μεταφορείς των παθογόνων αυτών αιτιών και
έτσι μπορούν να μεταφέρουν από τα ζώα στον άνθρωπο τα
λοιμογόνα αίτια ορισμένων νοσημάτων, όπως για παράδειγμα
την μπορρέλια της νόσου Lyme και τον ιό της εγκεφαλίτιδας.
Επιπλέον, οι κρότωνες αποτελούν και τον ενδιάμεσο ξενιστή
ορισμένων αιμοπρωτοζώων του σκύλου, όπως είναι η Babesia.
Οι ψύλλοι βρίσκονται όχι μόνο στο σκύλο αλλά και στο
περιβάλλον του, όπως στο χώρο όπου κοιμάται, στο έδαφος,
στο χαλί, στα έπιπλα και στην αυλή. Με σκοπό να προληφθεί
περαιτέρω μόλυνση του σκύλου, είναι σημαντικό παράλληλα
με το περιλαίμιο να εξυγιανθεί το περιβάλλον του σκύλου όσο
και ο ίδιος ο σκύλος (με εξωπαρασιτοκτόνα).
Όι ψύλλοι είναι και ενδιάμεσοι ξενιστές του Dipylidium caninum
του σκύλου. Είναι γεγονός ότι όπου υπάρχουν ψύλλοι υπάρχουν
και ταινίες. Επομένως συγχρόνως με τη θεραπεία κατά των
ψύλλων, οι σκύλοι καλό θα είναι να θεραπεύονται και για το
Dipylidium (με ταινιοκτόνα).
Α.Α.Κ. στην Ελλάδα:
756/09-01-2013/K-0081701
Α.Α.Κ. στην Κύπρο: 17915
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777

