TERMÉKISMERTETŐ
Egyben címke: Az 1-es számú flakont (80 ml oldattal) és a 2-es számú flakont (20 ml
oldattal) tartalmazó kartondoboznak.
NOSESTAT® oldat
Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény méhek kezelésére.
A készítmény összetétele:
 Az 1-es számú flakon tartalma:
jód (4 g) vivő- és segédanyagok (ad 80 ml).
 A 2-es számú flakon tartalma:
hangyasav (5 g) vivő- és segédanyagok (ad 20 ml).
Célállatfaj:
mézelő méh (Apis mellifera L.)
A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok:
A NOSESTAT® oldat a Nosema apis és Nosema ceranae által okozott nosemosis kiegészítő
kezelésére ajánlott. Hatását a benne található jód és hangyasav kedvező tulajdonságának
köszönheti. A termék hangyasavtartalma segít a varroa atkák (Varroa destructor) által okozott
varroatózis kiegészítő kezelésében is. A termék stabilizáló és ízesítő anyagokat is tartalmaz,
így a méhek szívesen fogyasztják. A NOSESTAT® oldat felhasználható cukorlepénnyel vagy
cukorsziruppal feletetve, melyben jól oldódik.
Ajánlott kezelési időszak: ősszel és tavasszal.
Az adagolás és az alkalmazás módja:
Belsőleg, 1:1 arányú (50%-os) cukorsziruppal vagy cukorlepénnyel feletetve.
A flakonok tartalmát jól fel kell rázni, majd a 2-es számú flakon tartalmát az 1-es számú
flakonba kell önteni. Az így kapott oldatot össze kell keverni.
1 liter cukorsziruphoz vagy 1 kg cukorlepényhez a fenti keverékből 5 ml-t adjunk.
Az elkészített és cukorlepénybe vagy cukorszirupba kevert oldat 3 napig használható fel.
Cukorsziruppal történő kezelés:
A sziruppal három alkalommal kell kezelni a méheket, az egyes kezelések között három nap
szünetet tartva (azaz az 1., a 4. és a 7. napon). Kezelésenként 500-800 ml-t kell feletetni. Egy
hét szünet után meg kell ismételni a kezelést az előbbiek szerint.
Cukorlepénnyel történő kezelés:
A cukorlepénnyel történő kezelésnél 200-300 g-ot adjunk a méhcsaládnak. Miután a méhek
elfogyasztották a NOSESTAT® oldatos cukorlepényt, még egy alkalommal ismételjük meg a
kezelést.
A készítmény keveréktakarmány előállítására nem használható fel!
A túladagolás elkerülése érdekében a NOSESTAT® oldat cukorsziruphoz vagy
cukorlepényhez történő adagolásához használja a mellékelt fecskendőt.
Ellenjavallatok:
Ne alkalmazzuk együtt más kezelésre vagy megelőzésre szolgáló készítményekkel.
A NOSESTAT® oldat használatát legkésőbb a mézhordás megkezdését megelőző 7. napon be
kell fejezni.
Mellékhatások:
Mellékhatásokat nem figyeltek meg.

Figyelmeztetések:
A NOSESTAT® oldattal végzett munka során ajánlott polietilén vagy latex védőkesztyű,
valamint védőoverall használata, megelőzendő a bőr irritációját és elszíneződését, valamint a
ruházat elszíneződését.
A NOSESTAT® oldat használata nem helyettesíti a varroatózis elleni célzott kezelést.
Veszélyesanyag-tartalom az 1-es flakonban: jód

FIGYELEM
A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:
 Bőrrel érintkezve ártalmas.
 Belélegezve ártalmas.
 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló P-mondatok:
 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.
Veszélyesanyag-tartalom a 2-es flakonban: hangyasav

VESZÉLY
A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:
 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló P-mondatok:
 Gyermekektől elzárva tartandó.
 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.





LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Lejárati idő:
Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig.
Az előírt feloldás utáni lejárati idő 20 nap.
Tárolási előírások:
A készítmény eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve,
5–30 °C között tárolandó.
Csomagolás:
A kartondoboz tartalma:
Az 1. számú tartály: 80 ml oldatot tartalmazó üveg, vagy PE flakon.
A 2. számú tartály: 20 ml oldatot tartalmazó PE flakon.
Egyszer használatos fecskendő, hosszabbítóval mellékelve.
Kizárólag állategészségügyi célra!
A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja:
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.
Gyártó:
Primavet-Sofia Ltd, 211A, Slivnitsa blvd. 1202 Szófia, Bulgária
Forgalmazó:
EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: 06-82/454-413;
Fax: 06-82/553-180; zoldsziget.euro-vet.hu; zoldsziget@euro-vet.hu
A készítmény nyilvántartási száma:
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