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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/MRP/13/0060 

Scalibor Protectorband 65 cm kakla siksna liela auguma suņiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

vai  

 

Intervet Productions S.A. 

Rue de Lyons 

27460 Igoville 

Francija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm kakla siksna liela auguma suņiem 

Deltamethrin 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

Viena balta 65 cm gara kakla siksna satur: 

 

Aktīvā viela: 

Deltametrīns 1,000g 

 

Palīgviela: 

Titāna dioksīds (E171) 0,375g 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Ērču (Ixodes ricinu, Rhipicephalus sanguineus) invāzijas kontrolei 5 - 6 mēnešus ilgi.  

Asins sūcēju kukaiņu (Phlebotomus perniciosus) kontrolei 5 - 6 mēnešu periodā. 

Novērš pieaugušu Culex pipiens sugas moskītu barošanos līdz 6 mēnešiem ilgi. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot kucēniem jaunākiem par 7 nedēļām. 

Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.  

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret piretrīniem. 

Nelietot kaķiem. 
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NELIETOT KAĶIEM. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Reti tika novērotas lokālas ādas reakcijas (nieze, apsārtums, apmatojuma zudums) kakla rajonā vai uz 

visas ādas, kas var norādīt uz lokālu vai vispārēju pastiprinātas jutības reakciju. 

Ļoti reti ir ziņots par izmainītu uzvedību (piemēram, letarģiju vai hiperaktivitāti), kas bieži saistīta ar 

ādas kairinājumu. 

Loti retos gadījumos tika novēroti gastroenterāli simptomi, piemēram, vemšana, caureja un 

pastiprināta siekalošanās. 

Ļoti reti tika novērotas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, ataksija un muskuļu trīsas.  

Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā pēc kakla siksnas noņemšanas. Ārstēšanai jābūt 

simptomātiskai, jo specifisks antidots nav zināms. 
 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums jānorāda sekojošā secībā: 

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena 

ārstēšanas kursa laikā), 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem), 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1,000 dzīvniekiem), 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10,000 dzīvniekiem), 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10,000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus). 

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  
 

65 cm garā kakla siksna jālieto liela auguma suņiem. 

Uzlikšanai ap kaklu. 

Viena kakla siksna vienam sunim. 

Tikai ārīgai lietošanai. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Izņemiet kakla siksnu no slēgtās aizsargpaciņas. Noregulējiet kakla siksnu ap dzīvnieka kaklu, 

nepievelkot to pārāk cieši. Starp kakla siksnu un suņa kaklu jāietilpst diviem blakus saliktiem 

pirkstiem. Izveriet siksnas galu caur sprādzi un nogrieziet lieko garumu, kas pārsniedz 5 cm. 

 
 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 
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11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem neredzamā  un nepieejamā vietā. 

 

Kakla siksna noslēgtā folijas paciņā jāuzglabā ārējā kartona iepakojumā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz kartona iepakojuma un paciņas. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

 

Tā kā kakla siksna sasniedz maksimālo iedarbību pēc vienas nedēļas, kakla siksnu ieteicams uzlikt 1 

nedēļu pirms dzīvnieki varētu būt pakļauti invāzijas riskam. 

 

Nēsājot kakla siksnu, ļoti retos gadījumos var novērot ērču piesūkšanos, tāpēc nelabvēlīgos apstākļos 

nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnešanu ar ērcēm vai moskītiem. 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

 

Ādas bojājumu gadījumā noņemt kakla siksnu līdz simptomu izzušanai. 

Mazgāšanas ietekme uz zāļu iedarbības ilgumu nav pētīta. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

 

Pēc kakla siksnas uzlikšanas mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni. 

Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksnas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm.  

Neļaujiet bērniem, jo īpaši jaunākiem par 2 gadiem, pieskarties kakla siksnai, spēlēties ar to vai ielikt 

to savā mutē.  

Jāuzmanās, lai nepieļautu mazu bērnu ilgstošu intensīvu saskari, piemēram, gulēšanu, ar dzīvnieku, 

kuram uzlikta kakla siksna. 

Glabāt paciņu ar kakla siksnu ārējā kartona iepakojumā līdz lietošanai. 

 

Neskatoties uz to, ka neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kakla siksnas efektivitāti, tā vienmēr 

jānoņem pirms suņa peldināšanas un mazgāšanas, jo aktīvā viela ir bīstama zivīm un citiem ūdenī 

dzīvojošiem organismiem. Suņiem jāizvairās no peldēšanās ūdenī pirmās piecas dienas pēc kakla 

siksnas uzlikšanas.  

 

Grūsnība: 

 

Drīkst lietot grūsnības laikā. 

 

Laktācija: 

 

Drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

 

Nelietot kopā ar citiem ektoparaziticīdiem līdzekļiem, kas satur organofosfātus. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

 

Ja tomēr gadās, ka suns ir grauzis kakla siksnu, var parādīties sekojoši simptomi: nekoordinētas 

kustības, trīce, siekalošanās, vemšana, stīvums pakaļkājās. 

Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā. 

Ja nepieciešams, simptomātiskai ārstēšanai var lietot diazepāmu. 
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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. 

Nepiesārņot dīķus, ūdenstilpnes vai notekgrāvjus ar šo produktu vai iepakojumu, jo tas var apdraudēt zivis 

un citus ūdenī dzīvojošus organismus. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

04/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 


