אקטיוויל טיק פלוס

לשימוש וטרינרי בלבד

תמיסת ספוט-און

Spot-on Solution
התכשיר אסור ליישום על חתולים
ליישום על כלבים בלבד

לכלבים קטנים מאוד במשקל  1.2-5ק"ג
נפח 4 :שפופרות  0.5 Xמ"ל.
גודל 240 Permethrin :מ"ג  75 Indoxacarb +מ"ג.
לא ליישום על כלבים מתחת לגיל  8שבועות.
לא ליישום על כלבים מתחת ל 1.2 -ק"ג.
לכלבים קטנים במשקל  5-10ק"ג
נפח 4 :שפופרות  1.0 Xמ"ל.
גודל 480 Permethrin :מ"ג  150 Indoxacarb +מ"ג.
לא ליישום על כלבים מתחת לגיל  8שבועות.
לא ליישום על כלבים מתחת ל 5 -ק"ג.
לכלבים בינונים במשקל  10-20ק"ג
נפח 4 :שפופרות  2.0 Xמ"ל.
גודל 960 Permethrin :מ"ג  300 Indoxacarb +מ"ג.
לא ליישום על כלבים מתחת לגיל  8שבועות.
לא ליישום על כלבים מתחת ל 10 -ק"ג.
לכלבים גדולים במשקל  20-40ק"ג
נפח 4 :שפופרות  4.0 Xמ"ל.
גודל 1920 Permethrin :מ"ג  600 Indoxacarb +מ"ג.
לא ליישום על כלבים מתחת לגיל  8שבועות.
לא ליישום על כלבים מתחת ל 20 -ק"ג.
לכלבים גדולים מאוד במשקל  40-60ק"ג
נפח 4 :שפופרות  6.0 Xמ"ל.
גודל 2880 Permethrin :מ"ג  900 Indoxacarb +מ"ג.
לא ליישום על כלבים מתחת לגיל  8שבועות.
לא ליישום על כלבים מתחת ל 40 -ק"ג.

קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר.
הרכב:
חומר פעיל:
.

Activyl TickPlus

Indoxacarb 13%, Peremethrin 43%

התוויות:
לטיפול וטיפול מנע כנגד פרעושים וקרציות.
כמו כן התכשיר משמש כחלק מאסטרטגיה טיפולית נגד דלקת עור אלרגית הנגרמת מפרעושים ).(FAD
התכשיר משמיד פרעושים בשלבי התפתחות שונים הבאים במגע עם בע"ח המטופלים באקטיוויל טיק פלוס.
טיפול בפרעושים :שימוש בודד בתכשיר ימנע התפרצות נוספת במשך  4שבועות.
טיפול בקרציות :שימוש בודד בתכשיר ימנע התפרצות נוספת במשך  5שבועות במקרה של קרציות ממין Ixodes
 ricinusובמשך  3שבועות במקרה של קרציות ממין  .Rhipicephalus sanguineusקרציות שנמצאות על הכלב
בזמן הטיפול עשויות שלא למות בתוך  48שעות אבל הן אמורות למות בתוך שבוע.
בסיום השימוש יש לקרוא בעיון את ההנחיות עבור אחסון וטיפול באריזות.
ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 1320
אזהרות לאדם:
התכשיר מכיל  Indoxacarbו .Peremethrin -התכשיר אסור לשימוש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל או
•
לאחד ממרכיבי התכשיר.
עלול להזיק במגע עם העור.
•
אדי התכשיר עלולים לגרום למשתמש לסחרחורת ולנמנום.
•
התכשיר עלול לגרום לנזק חמור בבליעה.
•
התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
•
אדי התכשיר עלולים לגרום לגירוי במערכת הנשימה.
•
חשיפה ממושכת עלולה לגרום להשפעות בריאותיות חמורות.
•
התכשיר דליק.
•
אמצעי בטיחות ומיגון:
הרחק מהישג של ילדים.
•
לא לשימוש על ידי ילדים.
•
יש להשתמש בכפפות ) PVCלפי תקן  (EN-374/3ולהגן על העיניים עם משקפי מגן )לפי תקן ( EN-166
•
יש לשטוף ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.
•
אין לשתות ,לאכול או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
•
יש להימנע ממגע של התכשיר עם העור.
•
יש להימנע משאיפת אדי התכשיר.
•
יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים.
•
יש להימנע ממגע של התכשיר עם הפה.
•
בתום הטיפול ,הסר בגדים מזוהמים וכבס לפני שימוש חוזר.
•
יש להרחיק אותו מאש גלויה ,חום גבוה ,ניצוצות וכל מקור הצתה אחר.
•
הרחק מכל מזון ושתיה של אדם או בע"ח.
•
סיכונים לסביבה:
התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים ,עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה
•
מימית.
אין לרחוץ את החיה או לתת לה לשחות במשך  48שעות שלאחר הטיפול.
•
אין להשליך התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז.
•
אין להשליך את התכשיר או חלקיו בסביבה.
•
אזהרות לבע"ח:
אין להשתמש בכלבים לרביה )זכרים או נקבות( ,כלבות בהריון או מניקות.
•
אין להשתמש בכלבים חלשים/זקנים/חולים.
•
ליישום על כלבים בלבד .אסור ליישום על חתולים או חיות אחרות.
•
עלול לגרום לעוויתות ואף למוות בחתולים .במקרה של חשיפה של חתול ,אם מופיעים סימנים לא רצויים ,יש
•
לרחוץ את חיית המחמד בסבון עדין .ולהיוועץ בדחיפות עם וטרינר.
הימנע ממגע של אריזת התכשיר או תכולתו עם העיניים והפה של החיה או כל בע"ח אחר.
•

תופעות לוואי בבע“ח:
אדמומיות ,גירוד זמני או אובדן שיער בנקודת הטיפול עלולים להתרחש .תופעות אלו לרוב נפתרות ללא טיפול
•
רפואי.
במקרים נדירים מאוד תופעות של הקיבה והמעיים )למשל ,הקאות ,שלשולים או ירידה בתיאבון( ,תופעות
•
הפיכות הקשורות למערכת העצבים )למשל ,רעד או בעיות שיווי משקל/חוסר קואורדינציה ) ((ataxiaאו רדמת
) ,(lethargyנצפו .סימנים אלו בדרך כלל זמניים ולרוב נעלמים בתוך  24-48שעות.
בנקודת הטיפול באקטיוויל פלוס שעל הכלב ,עלולה להופיע שמנוניות זמנית או הידבקות שיער.
•
שארית לבנה יבשה עלולה להופיע על עור הכלב .התופעה נורמלית ולרוב נעלמת מספר ימים לאחר הטיפול.
•
תופעות אילו אינן משפיעות על בטיחות ויעילות התכשיר.
•
רגישות ,למרות שנדירה ,עלולה להתרחש בעקבות שימוש בחומרי הדברה .בהופעת סימני רגישות יש לרחוץ
•
את חיית המחמד בסבון עדין ולשטוף עם כמויות גדולות של מים.
אם הסימנים ממשיכים ,יש להיוועץ בווטרינר באופן מיידי.
במידה ומופיעה תופעה אחרת שלא מופיעה בעלון זה ,יש להיוועץ בוטרינר.
•
הוראות שימוש:
מינון:
המינון המינימלי המומלץ לכלבים הינו  15 mg indoxacarb/kgו 48 mg/kg permethrin -שווה ערך ל0.1 -
.ml/kg
יש לפתוח את כיסוי העטיפה ולהוציא את השפופרת .יש למרוח את התכשיר על עור בריא ולא פצוע.
שלב - 1בעזרת יד אחת יש להחזיק את השפופרת כשהפתח כלפי מעלה ,הרחק מפני המשתמש ככל האפשר.
בעזרת היד השנייה יש לשבור את קצה השפופרת על ידי כיפופו וקיפולו חזרה על עצמו.
שלב  - 2על הבעל חיים להיות במצב עמידה .הזז את פרוות בעל החיים עד לגילוי העור.
הנח את קצה השפופרת על העור בין השכמות מעל לרגליים הקדמיות )על קו עמוד השדרה(.

שלב  - 3לחץ על השפופרת בחוזקה כך שכל תכולת התכשיר תמרח ישירות על עור הכלב.
טבלת אופן המריחה לפי גודל הכלב
כלבים קטנים מאוד
יש למרוח את תכולת התכשיר בנקודה אחת
כלבים קטנים
בין השכמות.
כלבים בינוניים

יש למרוח את תכולת התכשיר בצורה שווה
ב 2-נקודות לאורך חוט השדרה ,מהשכמות
ועד בסיס הזנב.

כלבים גדולים

יש למרוח את תכולת התכשיר בצורה שווה
ב 3-נקודות לאורך חוט השדרה ,מהשכמות
ועד בסיס הזנב.

כלבים גדולים מאוד

יש למרוח את תכולת התכשיר בצורה שווה
ב 4-נקודות לאורך חוט השדרה ,מהשכמות
ועד בסיס הזנב.

•

אין להשתמש יותר מפעם בחודש.

•
•
•
•
•
•

כדי למנוע נזילה של התכשיר מגופו של בעל החיים אין למרוח כמות גדולה מדי של התכשיר בנקודה מסוימת.
באם מתרחשת נזילה ,אין צורך במריחה חוזרת .בכל מקרה אין למרוח עוד מהתכשיר עד שהאזור יבש.
יש לשים לב כי הכלב לא מלקק את אזור הטיפול.
קרציות שנמצאות על הכלב בזמן הטיפול עשויות שלא למות ביומיים הראשונים שלאחר הטיפול ולהישאר על
הכלב .לכן מומלץ להסיר את הקרציות בזמן הטיפול.
הרחק חתולים מכלבים מטופלים למשך  24שעות .חשוב לוודא שהחתול לא מלקק את אזור הטיפול בכלב
המטופל .במקרה של חשיפה מסוג זה ,יש להיוועץ בדחיפות עם וטרינר.
אין לבוא במגע עם הכלב עד להתייבשות האזור המטופל ,בעיקר ילדים.
אסור לישון עם הכלב לאחר הטיפול ,בעיקר לילדים.

אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום יבש ,מוצל ונעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים.
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
טיפול באריזות ריקות:
תכשיר וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או אריזות ריקות של תכשיר וטרינרי יש להשליך לפח עטופים בשקית ניילון.
עזרה ראשונה ומידע לרופא:
בחשד להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.
למידע נוסף :המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות ,בית החולים רמב"ם ,חיפה .טל'.04-8541900:
עזרה ראשונה
מגע עם העיניים

שטוף בהרבה מים זורמים.
אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר אותן רק לאחר שטיפה
ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך  15דקות לפחות.
פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור

הסר בגדים מזוהמים כולל נעליים ,שטוף במים וסבון ופנה
לקבלת טיפול רפואי.

בשאיפה

פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי.

בבליעה

שטוף את הפה במים ושתה כוס מים .אין לגרום להקאה .אין
להשקות נפגע חסר הכרה .פנה לקבלת טיפול רפואי.

יצרן :אינטרווט אינטרנשיונל ,לואיזיאנה ,ארה“ב.

INTERVET INTERNATIONAL, West Dual Street in Baton Rouge, Louisiana 70814, USA

יבוא ושיווק :וטמרקט בע“מ ,דרך החורש  23פארק תעשיות חמ"ן ,ת.ד ,960 .שוהם .6085001
טל'. 03-9393000:
תאריך תפוגה ומספר אצווה מופיעים על גבי האריזה.
אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא על-פי הוראות התווית ,עלול לפגוע במשתמש,
בבעלי החיים ,מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

