
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/03/1560 

Preventef 150 mg/g kakla siksna suņiem 

V/NRP/03/1561 

Preventef 150 mg/g kakla siksna kaķiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

Virbac S.A. 

1
ière

 avenue - 2065 m  L.I.D. 

06516 Carros 

Francija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Preventef 150 mg/g kakla siksna suņiem 

Preventef 150 mg/g kakla siksna kaķiem 

Dimpylatum  

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 g kakla siksnas satur: 

Aktīvā viela: 

Dimpilāts 150 mg 

 

Palīgvielas: 
Sarkanais dzelzs oksīds (E172), spilgta smilškrāsa (E172), spilgta melnā krāsa, esenciālo 

taukskābju esteri, di(2-etilheksil)ftalāts, epoksidizēta sojas pupiņu eļļa, kalcija stearāts, 

koloidāls silīcija dioksīds, polivinilhlorīds. 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Blusu un ērču invāzijas kontrolēšanai suņiem un kaķiem. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Var lietot kucēniem no 12 nedēļu vecuma un kaķēniem no 6 mēnešu vecuma.  

Nelietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā. 

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ja rodas miegainība vai elpošanas traucējumi, nekavējoties noņemt kakla siksnu. 

Ja redzamas ādas kairinājuma vai apmatojuma izkrišanas pazīmes, nekavējoties noņemt 

kaklasiksnu. 
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā 

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi un kaķi. 



 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES  
 

Pirms lietošanas izņemiet kakla siksnu no iepakojuma. Vaļīgi aplieciet kakla siksnu ap 

dzīvnieka kaklu. Lieko kakla siksnas daļu nogriezt (ņemt vērā dzīvnieka paredzamo augšanu). 

Lai panāktu nepārtrauktu aizsardzību, pēc 4 mēnešiem kakla siksna jāmaina. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvietā un vietās, kur 

dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklāji un mīkstās mēbeles, regulāri jāapstrādā ar 

piemērotu insekticīdu un jātīra ar putekļusūcēju. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

Ārīgai lietošanai. 

Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Neļaut bērniem spēlēties ar kakla siksnu un to košļāt. 
Neēst, nedzert un nesmēķēt kakla siksnas lietošanas laikā. 

Pēc kaklasiksnas lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nelietot kucēm un kaķenēm grūsnības un laktācijas laikā. 

Kucēniem un kaķēniem, kucēm un kaķenēm laktācijas laikā blusas likvidējiet, uzmanīgi 

lietojot blusu ķemmi. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot kopā ar citiem insekticīdiem. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Dimpilāts ir holīnesterāzes inhibitors. 

Nejauši norijot produktu, rodas acetilholīna uzkrāšanās. Zināmās dimpilāta nevēlamās 

blakusparādības dzīvniekiem ir sāpes vēderā, caureja, siekalošanās, tremors, mioze, 

miegainība vai grūtības elpot. Izmantot simptomātisko ārstēšanu. 

Ja rodas nopietnas nevēlamas blakusparādības, izmantot simptomātisko ārstēšanu ar 

antidotu — atropīna sulfātu. 

 

 

 



13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi 

pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

2013. gada aprīlis 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 
 

Katrs maisiņš ar kakla siksnu ir atsevišķi iepakots kartona kārbiņā. 

Brūnas smilškrāsas insekticīdās kakla siksnas no PVC, krāsotas ar bioloģiskām krāsvielām. 

Sloksne suņiem: 16,7 g, 52 cm. 

Sloksne suņiem: 19,2 g, 60 cm. 

Sloksne suņiem: 38,2 g, 65 cm. 

Sloksne kaķiem: 11,2 g, 35 cm. 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


