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PIX - FAGI spray ad us. vet. 

Bērzu darvas aerosols zirgiem un suņiem 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAŽĀDI 

 
Bioveta, a. s.  

 Komenského 212  
 683 23  Ivanovice na Hané 
 Čehijas Republika  

 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
PIX - FAGI spray ad us. vet. 
Bērzu darvas aerosols zirgiem un suņiem 
Pix Fagi 
 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   
 
100 ml aerosola satur:  
Aktīvā viela: 
Bērzu darva                                                                 20 g 
Palīgvielas: 
Etilacetāts, etanola benzīndenaturāts. 
  
 
 
4. INDIKĀCIJAS 
 

Nagu un kāju slimības, pie kurām indicēta ārstēšana ar darvu (ragvielas puve, virspusējs panarīcijs 
u.tml..), nagu ķirurģija, nagu virsmas nobrāzumi un nagu defekti, apstrāde pēc regulāras nagu 
apgriešanas, nagu apsēju un sedzošo apsēju nostiprināšana. Dzīvnieku dermatomikozes, psoriāze, 
infekciozais atopiskais dermatīts, ēde (lichen simplex chronicus, lichen planus), seborejiskais 
dermatīts, galvenokārt sākuma stadijās vai ārstēšanas beigās, kad labvēlīgi iedarbojas darvas 
izsausējošais efekts.   

Var lietot arī kā auduma apsēja aizstājējs, pēc šķīdinātāja iztvaikošanas veidojas antiadhesīvs brūns 
virsmas pārvalks, kas ir ūdeni atgrūdošs. Darvai ir labvēlīga izsausējoša iedarbība.  
 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Akūta čūlojoša ekzēma.  
Hipersensivitāte pret iedarbīgo vielu, fototoksiskā dermatoze, smagas ādas infekcijas, vilkēde, 
aplikācija uz ārējiem dzimumorgāniem. 
Nelietot kaķiem. 
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6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Darva un darvas eļļas var izraisīt ādas kairinājumu, un tās nedrīkst aplicēt uz iekaisušas vai ievainotas 
ādas. Dedzinoša sajūta un eritēma aplikācijas vietā, fototoksicitāte, darvas folikulitīts, pie plašu 
slimības skartu laukumu apstrādes pastāv nieru bojājuma risks.  
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Zirgi un suņi 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
Uzklāj smidzinot no 15 - 20 cm attāluma tā, lai šķidrums nevajadzīgi nenotecētu. Kāju un nagu 
ārstēšanai vēlams izveidot  2 - 3 kārtas (katru nākošo kārtu uzklāt tikai pēc iepriekšējās pilnīgas 
izžūšanas).  
Darva satur fototoksiskas vielas, ādas hipersensivitāte pret gaismu pieder pie terapeitiskā efekta. 
Tomēr ieteicams apstrādātās vietas uz ādas aizsargāt no nekontrolētu saules staru iedarbības. Darva 
bez tam ir nefrotoksiska, tāpēc nepieciešams kontrolēt urīnu 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI  
 
Pirms lietošanas saskalināt. Netīši apsmidzinātās vietas var notīrīt ar spirtu un pēc tam apstrādāt ar 
aizsargājošu roku krēmu. 
 
 
10. IEROBEÞOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

Nav paredzēts produktīvajiem  dzīvniekiem.  

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 oC, sargāt no gaismas un siltuma avotiem. 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Preparāts ir I klases viegli uzliesmojoša viela! 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM  VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 
 
Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām 
bīstamiem atkritumiem. 
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14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 
 
2008.gada 15. jūlijs 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles 
 
 
 
 


