I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
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1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvās vielas:
Viens ml satur 150 mg indoksakarba un 480 mg permetrīna.
Viena pipete satur:

Ļoti maza auguma suņiem (1,2 - 5 kg)
Maza auguma suņiem (5,1 - 10 kg)
Vidēja auguma suņiem (10,1 - 20 kg)
Liela auguma suņiem (20,1 - 40 kg)
Ļoti liela auguma suņiem (40,1 - 60 kg)

Vienas devas tilpums
(ml)
0,5
1
2
4
6

Indoksakarbs
(mg)
75
150
300
600
900

Permetrīns
(mg)
240
480
960
1920
2880

Palīgvielas:
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.
Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltens vai brūngans šķīdums.
4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi.
4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas ārstēšanai; zālēm piemīt noturīga insekticīda iedarbība līdz 4
nedēļām pret Ctenocephalides felis.
Zālēm piemīt noturīga akaricīda iedarbība līdz 5 nedēļām pret Ixodes ricinus un līdz 3 nedēļām pret
Rhipicephalus sanguineus. Ja zāļu lietošanas laikā uz dzīvnieka atrodas šo sugu ērces, pirmo 48
stundu laikā visas ērces var netikt nogalinātas, taču tās var tikt nogalinātas nedēļas laikā. Zāles var
lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas kursa daļu.
Blusas dažādās attīstības stadijās, kas atrodas suņa tiešajā apkārtnē, tiek nogalinātas pēc saskares ar
ārstētiem suņiem.
Viena lietošanas reize nodrošina repelentu (atbaidošu) iedarbību pret smilšu mušām (Phlebotomus
perniciosus) līdz 3 nedēļām.
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4.3

Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem.
Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.
4.4

Īpaši brīdinājumi

Zāles nodrošina repelentu (atbaidošu) iedarbību pret smilšu mušām, tādējādi novēršot atbaidīto
parazītu asins sūkšanu. Tomēr nevar izslēgt potenciālu infekcijas slimības pārnešanu ar smilšu
mušām, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.
Pēc ārstēšanas ērces parasti tiek nogalinātas un nokrīt no saimniekorganisma 48 stundu laikā pēc
invāzijas bez asins sūkšanas, bet pēc ārstēšanas nevar izslēgt atsevišķas ērces piesūkšanos. Šī iemesla
dēļ nevar izslēgt infekcijas slimību pārnešanu ar ērcēm.
4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem
Šo zāļu drošība nav noteikta suņiem jaunākiem par 8 nedēļām.
Šo zāļu drošība nav noteikta suņiem, kas vieglāki par 1,2 kg.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Jāuzmanās, lai šīs veterinārās zāles nenokļūtu suņa acīs.
Izvairīties no saskares ar apstrādātajām vietām (aplikācijas vietas) līdz to nožūšanai, jo zāles var
izraisīt acu iekaisumu.
Veterinārās zāles saglabā savu iedarbību arī tad, ja apstrādātie suņi tiek pakļauti saules vai ūdens
ietekmei (piemēram, peldēšana, mazgāšana). Tomēr suņiem nedrīkst ļaut peldēties vai mazgāt tos ar
šampūnu 48 stundas pēc apstrādes. Bieži mazgājot ar šampūnu zāļu iedarbības ilgums var
samazināties.
Ērces, kas jau pieķērušās sunim var netikt nogalinātas pirmo divu dienu laikā pēc apstrādes un tās var
palikt pieķērušās un redzamas. Tādēļ apstrādes laikā ieteicams noņemt uz suņa jau esošās ērces, lai
novērstu to pieķeršanos un piesūkšanos ar asinīm.
Šīs veterinārās zāles var izraisīt konvulsijas kaķiem, kas var būt nāvējošas šīs sugas īpašās fizioloģijas
dēļ jo organisms nespēj metabolizēt noteiktus savienojumus, tai skaitā, permetrīnu. Ja notikusi
nejauša iedarbība un parādās nevēlamas reakcijas, nomazgāt kaķi ar šampūnu vai ziepēm un
nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību. Lai pasargātu kaķus no nejaušas zāļu iedarbības, turēt
apstrādātos suņus atsevišķi no kaķiem, kamēr aplikācijas vieta ir nožuvusi. Ir svarīgi nodrošināt, lai
kaķi nelaizītu aplikācijas vietu sunim, kurš ticis apstrādāts ar šīm zālēm. Ja tā ir noticis, nekavējoties
meklēt veterinārārsta palīdzību.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Veterināro zāļu lietošanas laikā neēst, nedzert vai nesmēķēt.
Iepakojums ir drošs bērniem. Uzglabāt zāles paciņā līdz lietošanai, lai novērstu bērnu tiešu piekļūšanu
zālēm. Uzglabāt izlietotās pipetes bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izlietotās pipetes
nekavējoties jāizmet.
Šīs zāles satur indoksakarbu un permetrīnu. Personām ar pastiprinātu jutību pret indoksakarbu un/vai
permetrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
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Pēc saskares ar šīm zālēm dažiem cilvēkiem ir novērotas vietējas un/vai sistēmiskas reakcijas,
piemēram: vietējās ādas reakcijas; deguna vai rīkles/mutes kairinājums; neiroloģiskas pazīmes;
respiratoras pazīmes; kuņģa-zarnu trakta pazīmes vai citas sistēmiskas pazīmes.
Lai izvairītos no blakusparādībām:
valkāt aizsargcimdus, darbojoties vai lietojot šīs zāles;
lietot zāles labi vēdinātās telpās;
nestrādāt ar ārstētajiem dzīvniekiem, līdz aplikācijas vieta ir nožuvusi;
ārstēšanas dienā bērni nedrīkst saskarties ar ārstētajiem dzīvniekiem, un nedrīkst ļaut
dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, īpaši bērniem;
• mazgāt rokas tūlīt pēc zāļu lietošanas un ar ziepēm un ūdeni nekavējoties nomazgāt jebkuras
zāles, kas saskārušās ar ādu.
Izvairīties no zāļu nokļūšanas acīs, jo zāles var izraisīt acu iekaisumu. Ja zāles nejauši nokļūst acīs, tās
lēni un uzmanīgi jāskalo ar ūdeni.
•
•
•
•

Ja parādās simptomi, meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet lietošanas instrukciju ārstam.
Šīs zāles ir viegli uzliesmojošas. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem
uzliesmošanas avotiem.
4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Klīniskajos pētījumos bieži novēroja pārejošu apsārtumu, apmatojuma zudumu vai niezi aplikācijas
vietā. Šīs pazīmes parasti izzūd bez ārstēšanas.
Ļoti reti ir novērotas gastrointestinālas pazīmes (piemēram, vemšana, caureja vai anoreksija),
atgriezeniskas neiroloģiskas pazīmes (piemēram, tremors vai ataksija) vai letarģija. Šīs pazīmes
parasti ir pārejošas un izzūd 24-48 stundu laikā.
Veterināro zāļu lietošana aplikācijas vietā var radīt lokālu, īslaicīgi taukainu vai saķepušu
apmatojumu. Var novērot arī blaugznas. Tas ir normāli un pazīmes izzūd pāris dienās pēc apstrādes.
Šīs izmaiņas neietekmē veterināro zāļu drošumu vai iedarbīgumu.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus
ziņojumus).
4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība:
Laboratoriskajos pētījumos žurkām, pelēm un trušiem ar indoksakarbu un permetrīnu netika
konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība. Tomēr reproduktīvās toksicitātes
pētījumā, kas tika veikts sunim, lietojot devu, kas trīs reizes pārsniedza ieteicamo terapeitisko devu,
atklāja dzīvo kucēnu attiecības ievērojamu samazināšanos; šī pēdējā atklājuma klīniskā nozīme nav
zināma, jo netika veikti pētījumi suņiem, lietojot ieteicamo terapeitisko devu.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Laktācija:
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Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Auglība:
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmi.
4.9

Devas un lietošanas veids

Devu shēma:
Ieteicamā minimālā deva ir 15 mg indoksakarba/kg ķermeņa svara un 48 mg permetrīna/kg ķermeņa
svara, kas atbilst 0,1 ml šķīduma pilināšanai uz ādas uz kg ķermeņa svara.
Sekojoša tabula nosaka pipetes lielumu, kas jālieto atbilstoši suņa svaram:
Suņa svars
(kg)
1,2 - 5
5,1 kg - 10
10,1 kg - 20
20,1 kg - 40
40,1 kg - 60
> 60

Nosaukums

Tilpums
(ml)
0,5

Indoksakarbs
(mg/kg)
vismaz 15

Activyl Tick Plus ļoti maza
auguma suņiem
Activyl Tick Plus maza
1
15-30
auguma suņiem
Activyl Tick Plus vidēja
2
15-30
auguma suņiem
Activyl Tick Plus liela
4
15-30
auguma suņiem
Activyl Tick Plus ļoti liela
6
15-22.5
auguma suņiem
Lietot atbilstošu pipešu kombināciju

Permetrīns
(mg/kg)
vismaz 48
48-96
48-96
48-96
48-72

Lietošanas veids:
Pilināšanai uz ādas.
Zāles jālieto uz veselas ādas.
Atver vienu paciņu un izņem pipeti.
1. solis: Vienā rokā tur pipeti vertikāli virzienā prom no savas sejas un ar
otru roku, lokot turp un atpakaļ, nolauž pipetes galu.
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2. solis: Suns jānovieto tā, lai būtu ērtāk
aplicēt zāles. Starp lāpstiņām pašķir
apmatojumu līdz redzama āda un novieto
pipetes galu pret ādu.

3. solis: Viegli saspiež pipeti, tādējādi aplicējot šķīdumu uz ādas. Lai izvairītos no zāļu notecēšanas
pa dzīvnieka sāniem (īpaši lielākiem suņiem), nelietot pārāk lielu šķīduma daudzumu vienā aplikācijas
vietā. Ja tā notiek, atkārtota aplikācija nav nepieciešama; tomēr jāizvairās no kontakta ar
apstrādātajām vietām (aplikācijas vietas), kamēr tās nožūst.
Ļoti maza un maza auguma suņiem - stingri saspiež pipeti, aplicējot visu saturu tieši uz ādas vienā
vietā starp lāpstiņām.
Lielākiem suņiem viss pipetes saturs jāsadala vienmērīgi starp 2 (vidēja auguma suņiem) vai 3 (liela
auguma suņiem) vai 4 (ļoti liela auguma suņiem) aplikācijas vietām, kas atrodas dažādās vietās visas
muguras garumā no pleciem līdz astes pamatnei.
4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams
Suņiem, kas vecāki par 8 nedēļām, lietojot devu, kas 5 reizes pārsniedza ieteicamo devu 8 reizes ar 4
nedēļu intervālu vai 6 reizes ar 2 nedēļu intervālu, nevēlamas blakusparādības netika novērotas.
4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā
Nav piemērojams.
5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai, ieskaitot insekticīdus;
permetrīns, kombinācijas.
ATĶ vet kods: QP53AC54.
5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Indoksakarbs ir pretektoparazītu līdzeklis, kas pieder oksadiazīna ķīmiskajai grupai. Indoksakarbs ir
prekursors, kuram nepieciešama bioaktivācija ar insektu enzīmiem, lai uzrādītu savu
farmakodinamisko iedarbību. Primāri tas iekļūst insektā norijot, bet mazākā mērā tiek arī uzsūkts caur
insekta kutikulu. Jutīgu insektu vidējā zarnā insekta enzīmi atšķeļ karbometilgrupu no prekursora
indoksakarba un pārvērš to bioloģiski aktīvā formā. Bioaktivēts metabolīts darbojas kā sprieguma
atkarīgs nātrija kanālu antagonists insektiem, bloķējot nātrija kanālus, kas regulē nātrija jonu plūsmu
insekta nervu sistēmā. Rezultātā notiek ātra barošanās pārtraukšana 0 - 4 stundu laikā pēc apstrādes ar
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sekojošu oliņu dēšanas pārtraukšanu, paralīzi un bojāeju 4 – 48 stundu laikā. Papildus tā adulticīdai
iedarbībai pret blusām, indoksakarbam piemīt iedarbība pret blusu kāpuru stadijām apstrādāto
dzīvnieku tuvākajā apkārtnē.
Permetrīns pieder pie I tipa piretroīdu klases, kas ir akaricīdi un insekticīdi ar repelentu iedarbību.
Piretroīdi ietekmē sprieguma jutīgos nātrija kanālus gan mugurkaulniekiem, gan
bezmugurkaulniekiem. Piretroīdi ir tā saucamie „atvērto kanālu bloķētāji”, kas ietekmē nātrija
kanālus, palēninot gan aktivizācijas, gan inaktivizācijas īpašības, tādā veidā izraisot pārmērīgu
uzbudināmību un parazīta bojāeju.
5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc vienreizējas zāļu lietošanas uz ādas indoksakarbu un permetrīnu vēl var noteikt gan ādā, gan
apmatojumā 4 nedēļas pēc apstrādes. Novēro arī uzsūkšanos caur ādu, bet šī sistēmiskā uzsūkšanās ir
daļēja un nebūtiska klīniskai iedarbībai. Uzsūktais indoksakarbs un permetrīns tiek plaši metabolizēti
aknās līdz dažādiem metabolītiem. Galvenais izvadīšanas veids indoksakarbam ir ar fēcēm un
permetrīnam ir gan ar urīnu, gan fēcēm.
Ietekme uz vidi
Indoksakarbs un permetrīns var apdraudēt ūdenī dzīvojošus organismus.
Skatīt 6.6. apakšpunktu.
6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Propilgallāts (E310)
Propilēnglikolmonometilēteris (Dowanol PM)
6.2

Būtiska nesaderība

Nav zināma.
6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.
6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.
6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kartona kaste ar 1, 4 vai 6 paciņām; katra paciņa satur vienu pipeti. Viena pipete satur 0,5 ml, 1 ml, 2
ml, 4 ml vai 6 ml šķīduma pilināšanai uz ādas.
Vienā kastē tikai viena tilpuma pipetes izmērs.
Pipete sastāv no blistera plēves (polipropilēns / cikloolefīnkopolimērs / polipropilēns) un folijas
paliktņa (alumīnijs/polipropilēna ko-ekstrudāts) ievietoti bērniem drošās alumīnija folijas paciņās.
Ne iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
visi

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
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Activyl Tick Plus nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus
organismus.
7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande
8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/2/11/137/001-015
9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 09/01/2012
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 14/12/2016
10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē
http://www.ema.europa.eu/ .
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Recepšu veterinārās zāles.
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II PIELIKUMS
A.

RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

B.

IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

C.

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)
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A.

RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
Francija
B.

IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.
C.

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.
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III PIELIKUMS
MARĶĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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A. MARĶĒJUMS
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INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
KARTONA KASTE

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem (1,2 – 5 kg)
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem (5,1 – 10 kg)
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem (10,1 – 20 kg)
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem (20,1 – 40 kg)
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem (40,1 –
60 kg)
Indoxacarb + permethrin
2.

AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Indoksakarbs 75 mg + permetrīns 240 mg
Indoksakarbs 150 mg + permetrīns 480 mg
Indoksakarbs 300 mg + permetrīns 960 mg
Indoksakarbs 600 mg + permetrīns 1920 mg
Indoksakarbs 900 mg + permetrīns 2880 mg
3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.
4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 pipete
4 pipetes
6 pipetes
5.

MĒRĶA SUGAS

Suņi 1,2 – 5 kg
Suņi 5,1 – 10 kg
Suņi 10,1 – 20 kg
Suņi 20,1 – 40 kg
Suņi 40,1 – 60 kg
6.

INDIKĀCIJA(-S)

7.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)
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Uzpilināšanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
8.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Neizņemt pipeti no iepakojuma līdz lietošanai.

BĪSTAMI – nelietot kaķiem!
10.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.
12.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.
Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpēs.
13.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.
14.

VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
15.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International BV
14

Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande
16.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/11/137/001
EU/2/11/137/002
EU/2/11/137/003
EU/2/11/137/004
EU/2/11/137/005
EU/2/11/137/006
EU/2/11/137/007
EU/2/11/137/008
EU/2/11/137/009
EU/2/11/137/010
EU/2/11/137/011
EU/2/11/137/012
EU/2/11/137/013
EU/2/11/137/014
EU/2/11/137/015
17.
Lot

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

{numurs}
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DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
PACIŅA
1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Indoxacarb + permethrin
2.

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

75 mg + 240 mg
150 mg + 480 mg
300 mg + 960 mg
600 mg + 1920 mg
900 mg + 2880 mg
3.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4.

LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Uzpilināšanai.
5.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.

SĒRIJAS NUMURS

Lot{numurs}
7.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}
8.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.
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Bīstami - nelietot kaķiem!
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DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM
BLISTERS (pipetes marķējums)
1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg suņiem 1,2 – 5 kg
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg suņiem 5,1 – 10 kg
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg suņiem 10,1 – 20 kg
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg suņiem20,1 – 40 kg
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg suņiem 40,1 – 60 kg
Indoxacarb + permethrin
2.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International BV
3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}
4.

SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}
5.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Nelietot kaķiem!
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B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Activyl Tick Plus šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem
1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Francija
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Indoxacarb + permethrin
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:
Viens ml satur 150 mg indoksakarba un 480 mg permetrīna.
Viena pipete satur:
Tilpums
(ml)
0,5
1
2
4
6

Ļoti maza auguma suņiem (1,2 – 5 kg)
Maza auguma suņiem (5,1 – 10 kg)
Vidēja auguma suņiem (10,1 – 20 kg)
Liela auguma suņiem (20,1 – 40 kg)
Ļoti liela auguma suņiem (40,1 – 60 kg)

Indoksakarbs
(mg)
75
150
300
600
900

Permetrīns
(mg)
240
480
960
1920
2880

Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltens vai brūngans šķīdums.
4.

INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas ārstēšanai; zālēm piemīt noturīga insekticīda iedarbība līdz 4
nedēļām pret Ctenocephalides felis.
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Zālēm piemīt noturīga akaricīda iedarbība līdz 5 nedēļām pret Ixodes ricinus un līdz 3 nedēļām pret
Rhipicephalus sanguineus. Ja zāļu lietošanas laikā uz dzīvnieka atrodas šo sugu ērces, pirmo 48
stundu laikā visas ērces var netikt nogalinātas, taču tās var tikt nogalinātas nedēļas laikā. Zāles var
lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas kursa daļu.
Blusas dažādās attīstības stadijās, kas atrodas suņa tiešajā apkārtnē, tiek nogalinātas pēc saskares ar
ārstētiem suņiem.
Viena lietošanas reize nodrošina repelentu (atbaidošu) iedarbību pret smilšu mušām (Phlebotomus
perniciosus) līdz 3 nedēļām.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

BĪSTAMI – nelietot kaķiem!
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Klīniskajos pētījumos bieži (13 no 359 suņiem) novēroja pārejošu apsārtumu, apmatojuma zudumu
vai niezi aplikācijas vietā. Šīs pazīmes parasti izzūd bez ārstēšanas.
Ļoti reti ir novērotas gastrointestinālas pazīmes (piemēram, vemšana, caureja vai anoreksija),
atgriezeniskas neiroloģiskas pazīmes (piemēram, tremors vai ataksija) vai letarģija. Šīs pazīmes
parasti ir pārejošas un izzūd 24 - 48 stundu laikā.
Veterināro zāļu lietošana aplikācijas vietā var radīt lokālu, īslaicīgi taukainu vai saķepušu
apmatojumu. Var novērot arī blaugznas. Tas ir normāli un pazīmes izzūd pāris dienās pēc apstrādes.
Šīs izmaiņas neietekmē veterināro zāļu drošumu vai iedarbīgumu.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus
ziņojumus).
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.
8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES
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Ieteicamā minimālā deva ir 15 mg indoksakarba/kg ķermeņa svara un 48 mg permetrīna/kg ķermeņa
svara, kas atbilst 0,1 ml šķīduma pilināšanai uz ādas uz kg ķermeņa svara.
Sekojoša tabula nosaka pipetes lielumu, kas jālieto atbilstoši suņa svaram:
Suņa svars (kg)
1,2 - 5
5,1 - 10
10,1 - 20
20,1 - 40
40,1 - 60
> 60
9.

Pipetes izmērs, kas jālieto
Activyl Tick Plus ļoti maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus maza auguma suņiem
Activyl Tick Plus vidēja auguma suņiem
Activyl Tick Plus liela auguma suņiem
Activyl Tick Plus ļoti liela auguma suņiem
Lietot atbilstošu pipešu kombināciju

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles jālieto uz veselas ādas.
Atver vienu paciņu un izņem pipeti.
1. solis: Vienā rokā tur pipeti vertikāli virzienā prom no savas sejas un ar
otru roku, lokot turp un atpakaļ, nolauž pipetes galu.

2. solis: Suns jānovieto tā, lai būtu ērtāk aplicēt zāles. Starp lāpstiņām
pašķir apmatojumu līdz redzama āda un novieto pipetes galu pret ādu.

3. solis: Viegli saspiež pipeti, tādējādi aplicējot šķīdumu uz ādas. Lai izvairītos no zāļu notecēšanas
pa dzīvnieka sāniem (īpaši lielākiem suņiem), nelietot pārāk lielu šķīduma daudzumu vienā aplikācijas
vietā. Ja tā notiek, atkārtota aplikācija nav nepieciešama; tomēr jāizvairās no kontakta ar
apstrādātajām vietām (aplikācijas vietas), kamēr tās nožūst.
Ļoti maza un maza auguma suņiem stingri saspiež pipeti, aplicējot visu saturu tieši uz ādas vienā vietā
starp lāpstiņām.
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Lielākiem suņiem viss pipetes saturs jāsadala vienmērīgi starp 2 (vidēja auguma suņiem) vai 3 (liela
auguma suņiem) vai 4 (ļoti liela auguma suņiem) aplikācijas vietām, kas atrodas dažādās vietās visas
muguras garumā no pleciem līdz astes pamatnei.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt pipetes paciņā, kas ir droša bērniem.
Uzglabāt pipetes oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz kartona, folijas
iepakojuma un pipetes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Šo zāļu drošība nav noteikta suņiem jaunākiem par 8 nedēļām.
Šo zāļu drošība nav noteikta suņiem, kas vieglāki par 1,2 kg.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Jāuzmanās, lai šīs veterinārās zāles nenokļūtu suņa acīs.
Izvairīties no saskares ar apstrādātajām vietām (aplikācijas vietas) līdz to nožūšanai, jo zāles var
izraisīt acu iekaisumu.
Veterinārās zāles saglabā savu iedarbību arī tad, ja apstrādātie suņi tiek pakļauti saules vai ūdens
ietekmei (piemēram, peldēšana, mazgāšana). Tomēr suņiem nedrīkst ļaut peldēties vai mazgāt tos ar
šampūnu 48 stundas pēc apstrādes. Bieži mazgājot ar šampūnu iedarbības ilgums var samazināties.
Ērces, kas jau pieķērušās sunim var netikt nogalinātas pirmo divu dienu laikā pēc apstrādes un tās var
palikt pieķērušās un redzamas. Tādēļ apstrādes laikā ieteicams noņemt uz suņa jau esošās ērces, lai
novērstu to pieķeršanos un piesūkšanos ar asinīm.
Zāles nodrošina repelentu (atbaidošu) iedarbību pret smilšu mušām, tādējādi novēršot atbaidīto
parazītu asins sūkšanu. Tomēr nevar izslēgt potenciālu infekcijas slimības pārnešanu ar smilšu
mušām, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.
Pēc ārstēšanas ērces parasti tiek nogalinātas un nokrīt no saimniekorganisma 48 stundu laikā pēc
invāzijas bez asins sūkšanas, bet pēc ārstēšanas nevar izslēgt atsevišķas ērces piesūkšanos. Šī iemesla
dēļ nevar izslēgt infekcijas slimību pārnešanu ar ērcēm.
Šīs veterinārās zāles var izraisīt konvulsijas kaķiem, kas var būt nāvējošas šīs sugas īpašās fizioloģijas
dēļ, jo organisms nespēj metabolizēt noteiktus savienojumus, tai skaitā, permetrīnu. Ja notikusi
nejauša iedarbība un parādās nevēlamas reakcijas, nomazgāt kaķi ar šampūnu vai ziepēm un
nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību. Lai pasargātu kaķus no nejaušas zāļu iedarbības, turēt
apstrādātos suņus atsevišķi no kaķiem, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi. Ir svarīgi nodrošināt, lai
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kaķi nelaizītu aplikācijas vietu sunim, kurš ticis apstrādāts ar šīm zālēm. Ja tā ir noticis, nekavējoties
meklēt veterinārārsta palīdzību.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Veterināro zāļu lietošanas laikā neēst, nedzert vai nesmēķēt.
Iepakojums ir drošs bērniem. Uzglabāt zāles paciņā līdz lietošanai, lai novērstu bērniem tiešu
piekļūšanu zālēm. Uzglabāt izlietotās pipetes bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izlietotās
pipetes nekavējoties jāizmet.
Šīs zāles satur indoksakarbu un permetrīnu. Personām ar pastiprinātu jutību pret indoksakarbu un/vai
permetrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
Pēc saskares ar šīm zālēm dažiem cilvēkiem ir novērotas vietējas un/vai sistēmiskas reakcijas,
piemēram: vietējās ādas reakcijas; deguna vai rīkles/mutes kairinājums; neiroloģiskas pazīmes;
respiratoras pazīmes; kuņģa-zarnu trakta pazīmes vai citas sistēmiskas pazīmes.
Lai izvairītos no blakusparādībām:
valkāt aizsargcimdus cimdus, darbojoties vai lietojot šīs zāles;
lietot zāles labi vēdinātās telpās;
nestrādāt ar ārstētajiem dzīvniekiem, līdz aplikācijas vieta ir nožuvusi;
ārstēšanas dienā bērni nedrīkst saskarties ar ārstētajiem dzīvniekiem, un nedrīkst ļaut
dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, īpaši bērniem;
• mazgāt rokas tūlīt pēc zāļu lietošanas un nekavējoties nomazgāt jebkuras zāles ar ziepēm un
ūdeni, kas saskārušās ar ādu.

•
•
•
•

Izvairīties no zāļu nokļūšanas acīs, jo zāles var izraisīt acu iekaisumu. Ja zāles nejauši nokļūst acīs, tās
lēni un uzmanīgi jāskalo ar ūdeni.
Ja parādās simptomi, meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet lietošanas instrukciju ārstam.
Šīs zāles ir viegli uzliesmojošas. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem
uzliesmošanas avotiem.
Grūsnība:Laboratoriskajos pētījumos žurkām, pelēm un trušiem ar indoksakarbu un permetrīnu netika
konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.
Tomēr reproduktīvās toksicitātes pētījumā, kas tika veikta sunim, lietojot devu, kas trīs reizes
pārsniedza ieteicamo terapeitisko devu, atklāja dzīvo kucēnu attiecības ievērojamu samazināšanos; šī
pēdējā atklājuma klīniskā nozīme nav zināma, jo netika veikti pētījumi suņiem, lietojot ieteicamo
terapeitisko devu.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Laktācija:
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
Auglība:
Zāļu drošums vaislai paredzētiem dzīvniekiem, lietojot ieteicamo terapeitisko devu, nav pētīta.
Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.
13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
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Activyl Tick Plus nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus
organismus.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē
http://www.ema.europa.eu/ .
15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Kartona kaste ar 1 pipeti pa 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml vai 6 ml.
Kartona kaste ar 4 pipetēm pa 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml vai 6 ml.
Kartona kaste ar 6 pipetēm pa 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml vai 6 ml.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.
België/Belgique/Belgien:
VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:
OÜ ZOOVETVARU,
Pärnasalu 31,
76505 Saue/Harjumaa,
Estija,
Tel: + 372 6 709 006

Република България:
Ергон-Миланова ЕООД,
Р България, гр.София,
ж.к.Люлин 10, бл.145,
ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:
VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francie,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franciaország,
Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:
VIRBAC Danmark A/S,
Profilvej 1,
DK-6000 Kolding,
Tlf: + 45 7552 1244

Malta:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franza,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,
Rögen 20,
DE-22843 Bad Oldesloe,
Tel: + 49 (4531) 805 111

Nederland:
VIRBAC NEDERLAND BV,
Hermesweg 15,
NL-3771 ND-Barneveld,
Tel: + 31 (0) 342 427 127
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Eesti:
OÜ ZOOVETVARU,
Pärnasalu 31,
EE-76505 Saue/Harjumaa,
Tel: + 372 6 709 006

Norge:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:
VIRBAC HELLAS A.E.,
13th Klm National Road Athens-Lamia,
EL-144 52 Metamorfosi,
Athens – GREECE,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

Österreich:
VIRBAC Österreich GmbH,
Hildebrandgasse 27,
A-1180 Wien,
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:
VIRBAC ESPAÑA S.A.,
Angel Guimerá 179-181,
ES-8950 Esplugues de Llobregat,
infocliente@virbac.es

Polska:
VIRBAC SP. Z O.O.,
Ul. Pulawska 314,
PL-02 819 Warszawa,
Tel.: + 48 22 855 40 46

France:
VIRBAC France,
13ème rue – L.I.D. – BP 27,
FR-06517 Carros,
service-conso@virbac.fr

Portugal:
VIRBAC DE PORTUGAL,
LABORATÓRIOS LDA,
R.do Centro Empresarial,
Ed13-Piso 1- Esc.3,
Quinta da Beloura,
PT-2710-693 Sintra,
Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francuska,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franţa,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:
VIRBAC Ltd,
Suffolk IP30 9 UP – UK,
Tel: + 44 (0) 1359 243243

Slovenija:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francija,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frakkland,
Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francúzsko,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:
VIRBAC SRL,
Via Ettore Bugatti, 15,
IT-20142 Milano,
Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Ranska/Frankrike,
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Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00
Κύπρος:
VIRBAC HELLAS A.E.,
13th Klm National Road Athens-Lamia,
EL-144 52 Metamorfosi,
Athens – GREECE,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

Sverige:
VIRBAC,
1ère avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:
OÜ ZOOVETVARU,
Pärnasalu 31,
76505 Saue/Harjumaa,
Igaunija,
Tel: + 372 6 709 006

United Kingdom:
VIRBAC Ltd,
Suffolk IP30 9 UP – UK,
Tel: + 44 (0) 1359 243243
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