
Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā 

paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma. 

 

MARĶEJUMS 

V/NRP/99/0989 

 

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA  

Pudele 100 ml, 500 ml 

 

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: 

Bioveta, a. s. 
Komenského 212 
683 23 Ivanovice na Hané 
Čehijas Republika 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

BIO KILL 2,5 mg/1 ml spray uz ādas izsmidzināms aerosols mājdzīvniekiem 

Permethrin  

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

1 ml satur: 

Aktīvā viela: Permetrīns 2,5 mg 

 

Palīgviela: Nātrija citrāta dihidrāts 

Benzilspirts 

Šķidrais parafīns 

Polisorbāts 20 

Polisorbāts 85 

Kalcija alkilbenzola sulfonāts 2 - etilheksanols 

Attīrīts ūdens 

 

4. ZĀĻU FORMA 

 

Uz ādas izsmidzināms aerosols, balta pienveida emulsija. 

 

5. IEPAKOJUMA IZMĒRS  

 

100 ml, 500 ml – baltas polietilēna pudeles (PET) ar mehānisku izsmidzinātāju. 

 

6. INDIKĀCIJAS 

 

Līdzekli lieto pret suņu, zirgu, aitu, jūrascūciņu, kāmju, trušu, eksotisko putnu un mājputnu 

ektoparazītiem (blusām, utīm, ērcēm, smidžiem) un pret kukaiņiem (skudrām, mušām) un 

zirnekļiem.  
Dzīvnieku būdu un ligzdu dezinsekcijai. 

 



7. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot kaķiem – preparāts ir toksisks kaķiem. Neļaut kaķiem uzturēties kopā ar suņiem, 

kuri tikko ir apstrādāti ar BIO KILL 2,5 mg/1 ml aerosolu. 

 

8. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav zināmas. 

 

9. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi, zirgi, aitas, jūrascūciņas, kāmji, truši, eksotiskie putni, mājputni. 

 

10. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES  

 

Pirms lietošanas labi saskalināt! 

Dzīvniekiem un putniem: līdzekli aplicē pretēji apmatojuma vai apspalvojuma augšanas 

virzienam, līdz dzīvnieku āda (putnu spalvas) kļūst mitras. Dzīvniekus ar garu apmatojumu 

vienlaikus ķemmēt. 

20 izsmidzināšanas reizes (100 ml iepakojums) uz 1kg dzīvnieka ķermeņa svara. 

4 izsmidzināšanas reizes (500 ml iepakojums) uz 1 kg ķermeņa svara. 

Dzīves vietas sanācija: būrus, suņu būdas, steliņģus vai staļļus apsmidzināt, līdz tie kļūst 

mitri, aptuveni 25ml/m
2 
( 125 izsmidzināšanas reizes ar 100 ml iepakojumu, vai 25 

izsmidzināšanas reizes ar 500 ml iepakojumu). Ja nepieciešams, izsmidzināšanu atkārto pēc 1 

– 2 nedēļām. 
 

11. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Nav. 

 

12. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  

 

Aizliegts lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.  
 

13. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt temperatūrā no 10 līdz 40 
o
C. 

 

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

 

14. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Nesmidzināt akvārijos vai dīķos, – līdzeklis ir toksisks zivīm, čūskām, ķirzakām un bitēm. 

Līdzeklis nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar pārtiku, dzeramo ūdeni vai bērnu rotaļlietām. 

Nodrošināt, lai bērni nesaskaras ar dzīvniekiem 24 stundas pēc dzīvnieka apstrādes ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

Ja līdzeklis iekļuvis acīs, izskalot tās ar ūdeni. 

Ja notikusi nejauša ( gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 



Personām ar pastiprinātu jutību pret permetrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. Neguliet kopā ar apstrādātajiem dzīvniekiem. 

Šīm veterinārajām zālēm ir kairinoša ietekme uz elpceļiem, lietot tikai labi vēdināmās telpās. 

Var kairināt ādu un gļotādu, kā arī izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja rodas alerģiskas reakcijas, 

meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu 

ārstam. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai gļotādām, skarto vietu mazgāt ar ziepēm un 

siltu ūdeni.  
 

 

15. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

  

16. DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

Derīgs līdz {mēnesis/gads} 

 

17. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

09/2013 

 

18. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI 

IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI 

 

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles 

 

19. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ” 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

 

20. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)  

 

V/NRP/99/0989 

 

15. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS  

 

Sērija {numurs} 


