
 !לשימוש חיצוני בלבד
 לשימוש וטרינרי בלבד
 לשימוש בכלבים בלבד

 

 PROTECTOR BAND SCALIBOR -קולר   סקאליבור
 קולר להדברת  קרציות, וזבובי חול

 :בינונייםלכלבים קטנים ו
 .גרם 19 :משקל

 ס"מ. 48קולר אחד תכולה: 
 :לכלבים גדולים

 גרם 25משקל: 
 ס"מ 65קולר אחד תכולה: 

 
 .יון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשירקרא בע

  התכשיר אסור לשימוש בחתולים.
 לא לשימוש בחיה שאינה כלב. 

 שבועות. 7לא לשימוש בכלבים מתחת לגיל 
 

     W/W4%         Deltamethrin אמטרין תדל  הרכב:
 

 התוויות:
 .חודשים -65 יעיל למשך ,דוחה קרציות
 .לישמניאזיס(חודשים )זבוב חול המעביר  5-6עיל למשך י ,חולהזבוב  דוחה עקיצות

 
 .1251מס' רישום  .ברישיון השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות

 
 התוויות נגד:

ים אין להשתמש בכלב .אין להשתמש בכלבים הרגישים לפירתרואידים .התכשיר אסור לשימוש בחתולים
 שבועות. 7לגיל  אין להשתמש בגורים מתחת. הסובלים מלקויות עור 

 
 :אזהרות לאדם

  התכשיר מזיק בבליעה או במגע עם העור. •

  עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.התכשיר  •

 יש להימנע  ממגע התכשיר עם העור, העיניים והבגדים. •

 . התכשיר אסור לשימוש על ידי אנשים עם רגישות ידועה לחומר זה. דלתאמטרין התכשיר מכיל •

או לגעת בקולר  לענודאין לאפשר לילדים  ם הקולר, בפרט ילדים מתחת לגיל שנתיים.עמנע מגע של ילדים   •
 ואין לאפשר לילדים לישון עם כלב העונד קולר.

 
 :אמצעי בטיחות ומיגון

 .לאחר ענידת הקולרומים קרים יש לשטוף ידיים בסבון  •

 הקולר. ענידתלאכול או לעשן בזמן  ,אין לשתות •
 

  :סיכונים לסביבה

 רעיל לדגים וליצורים אחרים במים.  התכשיר •

 .אין להשליך התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז •

 אין להשליך את הקולר או חלקיו בסביבה. •
 

 בבע"ח: אזהרות ותופעות לוואי

באיזור הצוואר או באופן  (במקרים נדירים נצפו תגובות עוריות מקומיות )גרד, אדמומיות או אובדן שיער •
 ת להצביע על רגישות יתר מקומית או כללית.עשויו אשר ,כללי בעור

גירוי בבדרך כלל אשר לוו או פעילות יתר(  ישנוניותבמקרים נדירים מאוד דווח על שינויים התנהגותיים ) •
 עורי.

 (.וריורנצפו תופעות של הקיבה והמעי )למשל, הקאות, שלשולים  במקרים נדירים מאוד •

( Ataxia) בעיות בשיווי משקל/חוסר קואורדינציה, למשל שריר-במקרים נדירים מאוד נצפו הפרעות עצב •
 .הסימנים בדרך כלל מתחילים להראות רגיעה הסרת הקולר מרגעשעות  48 -כ. שרירים ורעד

טרינר. הטיפול הוא בסימנים בלבד, רופא ואם אחת מהתופעות מתרחשת, יש להסיר את הקולר ולהיוועץ ב •
 .מכיוון שאין חומר נוגד )אנטידוט( ידוע



הפרעות  להתפתח סימני הרעלה, כגון:הקולר ע"י הכלב עלולים  בליעתבמקרה של הרעלה במינון יתר:  •
הסימנים  הסרת הקולר מרגעשעות  48של הרגליים האחוריות.  נוקשות, הקאות וריוררעד,  ,קואורדינציה

פול סימפטומטי טי .טרינרורופא דית ליבמקרים אלה יש לפנות במי .בדרך כלל מתחילים להראות רגיעה
 במידת הצורך. ((Diazepam דיאזפם עשוי לכלול

במקרים נדירים קרציות עשויות להיצמד בזמן ענידת הקולר, לכן לא ניתן לשלול לחלוטין העברת מחלות  •
 מדבקות באמצעות קרציות או זבובי חול.

 בכל מקרה בו מובחנת תופעת לוואי, יש להיוועץ עם הווטרינר המטפל. •

 .חומרים אורגנופוספטים אין להשתמש במקביל בתכשירי הדברה נוספים המכילים •

 :שימוש במהלך הריון או הנקה

 התכשיר מותר לשימוש בכלבות בהריון ובכלבות מניקות. •
  

 הוראות שימוש:

 .יש לענוד קולר אחד לכלב •

 .(אצבעותשתי שים את הקולר סביב הצוואר מבלי להדקו )יש להשאיר מרווח המספיק להעברת  •

 וגזור את החלק הנותר. ס"מ 5באורך  עודףהשאר  •

לאחר  שבועי מושג מליאפקט הגנה מקס .הנגועה סביבהלר כשבוע לפני חשיפתו ליש לענוד לכלב את הקו •
 ענידת הקולר. 

יש להסיר את הקולר לפני רחיצה או הרטבת הכלב  ,עם זאת .מגע במים אינו פוגע ביעילותו של הקולר •
 לסביבה(.לסביבה )ראה פרק סיכונים בשל סיכונים 

  הימים הראשונים לאחר ענידת הקולר. 5יש למנוע את הרטבת הכלב במשך  •

 .חולפיםבמקרה של הופעת נגעים בעור יש להסיר את הקולר עד שהסימנים  •

 
 

וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש  באריזות לא משומשות של תכשיר לטיפולצעדים מיוחדים 
 :ר וטרינריבתכשי
וטרינרי יש להשליך בהתאם לדרישות  אריזות ריקות של תכשירוטרינרי שלא נעשה בו שימוש או  תכשיר

 .הרגולטוריות המקומיות
 
 :וןחסיא

מיועד לאחסון תכשירים , במקום מוצל ונעול ה25°C מתחת בטמפ'  יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית
 .כימיים

 .דם או בע"חשל אהרחק מכל מזון  ושתיה 
 .אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר ואנשים הרחק מהישג ידם של ילדים

 
 : עזרה ראשונה ומידע לרופא

 שד להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.בח
 בית החולים רמב"ם, חיפה., רפואי בהרעלות מידעהמרכז הארצי ל למידע נוסף:

 .04-8541900טל': 

 עזרה ראשונה

מגע ה של במקר
 עיניים ב

 .מהעינייםחומר הסר בעדינות שאריות  •

 .דקות עד הסרת כל החומר 5-כ שטוף במים זורמים במידה ומתרחש גירוי בעיניים •

הסר אותן רק לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף ,אם הנך מרכיב עדשות מגע  •
 דקות לפחות.  5משך באת העיניים 

 ספר דקות, פנה לקבלת טיפול רפואי.במידה והגירוי מכאיב או נמשך יותר ממ •

מגע במקרה של 
 עורב

דקות עד הסרת  5 -שטוף היטב במים זורמים כ ,הסר בעדינות את החומר מהעור •
  החומר הכימי.

 במידת הצורך פנה לקבלת טיפול רפואי.

 .אין צורך בהגשת עזרה ראשונה, פנה לרופא למידע נוסף • שאיפהבמקרה של 

שטוף את הפה במים ושתה כוס אין לגרום להקאה, , השקות נפגע חסר הכרהאין ל • בליעהבמקרה של 
 לקבלת טיפול רפואי. במידה ומופיעים סימנים כלשהם או חשד לסימנים, פנהמים. 

 
  Intervet Production, Rue de Lyone 27460 Igovillie, France: היצרן

 .45240אמן, הוד השרון : אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נוכתובתובעל הרישום 



 

 מוש המופיע על גבי האריזה.אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשי
   לפגועעלול  ,פי הוראות התווית-שלא על ,בתכשירלא נכון מוש ישוטרינריים קובעים שוהשירותים ה

 .לסביבה ומהווה עבירה על החוקלבריאות הציבור ומסוכן , בבעלי החייםמשתמש, ב

  


