HASZNALATI UTASiTAS
CheckMite + 1,360/ impregnalt csik mezelo mehek szamara

1.
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDELY JOGOSULTJANAK, TOVABBA AMENNYIBEN ETTOL
ELTER, A GYARTASI TETELEK FELSZABADiTASAERT FELELOS GYARTONAKA NEVE ES CIME

A forgalomba hozatali engedely jogosultja: Bayer Animal Health GmBH, D-51368 Leverkusen, Nemetorszag
A gyartasi tetelek felszabaditasaert felel6s gyart6: KVP, Pharma+ Veterinar-Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324 D24106 Kiel, (Nemetorszag)
2.

AZ ALLATGYOGYASZATI KESZITMENY NEVE

CheckMite + 1,360/ impregnalt csik mezelo mehek szamara
Kumafosz
3.
HATOANYAGOK ES EGYEB OSSZETEVOK MEGNEVEZESE
Egy csik 13,6 g tartalmaz:
Hat6anyag:
Kumafosz 100 mg/g
Segedanyagok:
Titanium-dioxid
Polivinilklorid (PVC)
4.
JAVALLAT(OK)
Mezelo meh Varroa destructor okozta fertozesenek kezelesere.
5.
ELLENJAVALLA TOK
Nern alkalmazhat6 a hat6anyaggal vagy barmely segedanyaggal szembeni tulerzekenyseg eseten.
6.
MELLEKHATASOK
A mehanya neve!est es a mehanya eloallitast befolyasolhatja a CheckMite+-kezeles.
Ha sulyos nemkivanatos hatast vagy egyeb, ebben a hasznalati utasitasban nem szerepl6 hatasokat
kezel6 allatorvost!
.
7.
CELALLAT FAJ(OK)
Mezelo meh
8.

ADAGOLAS, ALKALMAZASI MOD(OK) CELALLAT FAJONKENT

Mehkaptarban torteno alkalmazasra.
Ket CheckMite+ csikot kell hasznalni minden kaptarban. A csikokat a fiasitasokban ket leputca kozott kell felfiiggeszteni
·
42 napig.
9.

A HELYES ALKALMAZASRA VONATKOZO JA VASLAT

Minden fertozott kol6niat kezelni kell a mebeszeten beliil. A legnagyobb hatekonysag akkor erheto el, ha tavasszal a
mezhordas megkezdese elott vagy osszel, a mezhordas befejezese utan alkalmazzuk.
10.

ELELMEZES-EGESZSEGUGYI VARAKOZASI IDO

Mez: nulla nap.
Vizsgalati adatok szerint a 42 napos kezelesi idoszak vegen a kumafosz koncentraci6ja a mezben az MRL ertek alatt
marad.
KULONLEGES TAROLASI EL6iRASOK
11.
Gyermekek elol gondosan el kell zami!
30°C alatt taroland6.
Kozvetlen napfenytol vedve tartand6.
Ezt az allatgy6gyaszati keszitmenyt csak a cimken es a dobozon feltiintetett lejarati idon beliil szabad felhasznalni!
A tartaly elso felbontasa utan felhasznalhat6: a zacsk6 kibontasa utan az osszes csik azonnal felhasznaland6.

12.

KULONLEGES FIGYELMEZTETES(EK)

Az allatokon val6 alkalmazassal kapcsolatos kil!Onleges 6vintezkedesek
Barmely atkaellenes szerrel szemben kialakulhat rezisztencia az adott szercsaladba tartoz6 szer kizar6lagos gyakori
alkalmazasa utan.
Felelos atkaellenes szer hasznalat
A rezisztencia kialakulasi eselyenek csokkentese erdekeben a kumafosz kaptarban t5rten6 alkalmazasat celszeru eves
varro6zis kontrollal6 program kereteben, mas atka616 szerekkel felvaltva alkalmazni.

A kezelt allatokra vonatkoz6 kil!Onleges 6vintezkedesek
Kizar6lag mehkaptarban torteno alkalmazasra.
A javasolt 42 napos kezelesi idot nem szabad mllepni.
A CheckMite+ csikok kizar6lag egyszer hasznalhat6k.
Az allatok keze!eset vegzo szemelyre vonatkoz6 killonleges 6vintezkedesek:
A keszitmeny b6rrel val6 erintkezeset kerillni kell. A csikok felvagasakor vedokesztylit kell viselni. A keszitmeny
alkalmazasa kozben enni, inni tilos. A keszitmenyt tavol kell tartani eteltol, takarmanyt61 es iv6vizt61. Alkalmazas utan
kezet kell mosni.
Veletlen bejuttatas eseten haladektalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a keszitmeny hasznalati utasitasat vagy
cimkejet.
Antidotum: mergezes eseten 1%-os atropin-szulfat i.m. injekci6ban.
D6zis (ember): 0,2-0,5 ml
Az atropin-szulfat injekci6 megismetelheto, ha az atropin hatasa csokken es a mergezesi tilnetek (pupillatagulat,
izomremeges, Mnyas, hasmenes) tovabbra is fennallnak.
TUladagolas
Ketszeres adag (4 CheckMite+ csik kaptarankent) alkalmazasa eseten a munkasmehek mortalitasa es a kol6nia erossege
nem mutatott statisztikailag szignifikans kil!Onbseget az ajanlott adag 2 csik kaptarankenti alkalmazasahoz kepest.
Szignifikans toxikus hatas es nagyobb mortalitas mutatkozott negyszeres mladagolas (8 CheckMite+ csik kaptarankent)
eseten.
13.
A FEL NEM HASZNALT KESZITMENY VAGY HULLADEKAINAK ARTALMATLANNA
TETELERE VONATKOZO UTASiTASOK (AMENNYIBEN SZUKSEGESEK)
Az allatgy6gyaszati keszitmeny nem kerillhet sem a szennyvizbe, sem a Mztartasi hulladekba!
Kerdezze meg a kezel6 allatorvost, gy6gyszereszt, hogy milyen m6don semmisitse meg a tovabbiakban nem szilkseges
allatgy6gyaszati keszitmenyeket! Ezek az intezkedesek a komyezetet vedik.
•

.?

14.
A HASZNALA TI UTASiTAS UTOLSO JOVAHAGYASANAK IDOP.f.!)~T JA
2015. januar 23.
15.
TOVABBI INFORMACIOK
Kiszereles:
10 csik aluminium zacsk6ban es karton dobozban.

Az allatgy6gyaszati keszitmennyel kapcsolatos tovabbi kerdeseivel forduljon a forgalomba hozatali engedely
jogosultjanak helyi kepviseletehez:
Bayer Hungaria Kft 1123, Budapest, Alkotas u. 50.
Tel: +36 1 487 4100, email: allatgyogyszer@bayer.com
Eseti engedely szama: 02.2/561-1 /2015

