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S.O.S. Flea & Tick Collar 4,205 g kakla siksna suņiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

 Beaphar B.V. 

 Drostenkamp 3  

 8101 BX Raalte 

 The Netherlands 

 tālr.: 0031 (0)572 348 834 

 fakss: 0031 (0)572 348 835 

 e-pasts: hqb@beaphar.nl 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 

S.O.S. Flea & Tick Collar 

4,205 g kakla siksna suņiem 

Tetrachlorvinphos 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

 Viena 29 g kakla siksna satur -  

 

Aktīvā viela:    
tetrahlorvinilfosfāts 4,205 g 

Palīgvielas: 

polivinilhlorīds, di-isononīla adipāts, kalcija karbonāts, sojas eļļa, titāna dioksīds, 

kalcija stearāts, cinka stearāts, stearīnskābe 

 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

 Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērču invāzijas gadījumā. 

 Iedarbības laiks pret blusām – 8 mēneši, pret ērcēm – 4 mēneši 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Nelietot vājiem, slimiem un atveseļošanās periodā esošiem dzīvniekiem, kā arī 

dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiiem, dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret 

fosfora organiskiem savienojumiem, dzīvniekiem grūsnības periodā, kucēniem, kas ir 

jaunāki par 2 mēnešiem. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ādas alerģiska reakcija sastopama ļoti reti. 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 

mailto:hqb@beaphar.nl


 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Attaisiet iepakojumu tieši pirms lietošanas. Atritiniet kakla siksnu un aktivizējiet 

izstiepjot to aiz abiem galiem. Aplieciet to brīvi ap dzīvnieka kaklu. Pārliecinieties vai 

starp siksnu un kaklu ir divu pirkstu platuma brīva atstarpe. Nogrieziet lieko kakla 

siksnas daļu. Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm pēc lietošanas. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Dzīvnieku kakla siksnas lietošanas ilgums ir 8 mēneši. Stipras invāzijas gadījumā jauna 

kakla siksna jāsāk lietot ātrāk. Kakla siksnas iedarbība palielinās, ja pirms lietošanas tā 

tiek sildīta ar dzīvnieka ķermeni un labi izstiepta. Atkārtojiet kakla siksnas izstiepšanu 

katras četras nedēļas. Aplieciet to brīvī ap dzīvnieka kaklu. Nogrieziet lieko kakla 

siksnas daļu, ņemot vērā dzīvnieka augšanu. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt oriģinālā, labi aiztaisītā iepakojumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un 

neredzamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku 

barību. Uzglabāt temperatūrā līdz 25º C. 

 Neatdzesēt vai nesasaldēt. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Pārdozēšanas gadījumā antidots – atropīns. Toksisks pēc norīšanas. Dzīvnieki, kuri 

valkā kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem. Pēc 

saskarsmes ar ādu, skalot ar lielu ūdens daudzumu.Aizliegts lietot dzīvniekiem, no 

kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

  

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

072012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Bezrecepšu veterinārās zāles.  

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajāām zālēm, lūdzam sazināties ar 

reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi 


