PŘÍBALOVÁ INFORMACE
ADVANTAGE 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky
1.
JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A
DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,
POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
KVP, Pharma + Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324 , 241 06 Kiel, SRN

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADVANTAGE 80 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky
Imidaclopridum
3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta (0,8 ml) obsahuje:
Léčivé látky:
Imidaclopridum

80,0 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxytoluen (E321) 0,8 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba napadnutí koček blechami. Jedno ošetření chrání před dalším napadnutím
blechami 3-4 týdny. Lék se může aplikovat jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané
blechami ( FAD).
5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koťat do 8 týdnů věku.
6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Výjimečně bylo zaznamenáno nadměrné slinění a nervové příznaky jako inkoordinace, tremor
a deprese.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
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7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky o hmotnosti 4 kg. ž. hm. a více
8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kočka o hmotnosti 4 kg ž.hm a více - 1 pipeta po 0,8 ml.
Pouze pro aplikaci na kůži.
Z pipety sejmeme uzávěr, který je zajištěn před zneužitím dětmi, přitlačíme jej na opačnou
stranu, pootočíme, sundáme. Dvěma prsty rozhrneme srst mezi lopatkami, případně na
bedrech tak, aby byla viditelná kůže. Potom naneseme přípravek přímo na kůži opakovaným
stlačením pipety. Jednorázová aplikace má účinnost 3- 4 týdny.
9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze pro aplikaci na kůži.
10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.
11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce
12.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
13.
Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.
Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci přípravku.
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a ústy
V případě náhodného polití kůže umyjte místo okamžitě mýdlem a vodou.
V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15
minut.
Lidé se známou přecitlivělostí na imidacloprid musí přípravek aplikovat obezřetně. Ve
vzácných případech může přípravek způsobit kožní přecitlivělost.
Pokud kožní a nebo oční příznaky přetrvávají nebo je přípravek náhodně pozřen, vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci lékaři.

13.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,
musí být likvidován podle místních právních předpisů.
14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

červen 2008
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15.

DALŠÍ INFORMACE

Lze použít během březosti a laktace.
Pouze pro zvířata.

Velikost balení

pipeta o obsahu 0,8 ml
v blistru 2 nebo 4 pipety

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Česká republika
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5, ČR
tel.: 266 101 471
fax: 266 101 495
cz.veterina@bayer-ag.de
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