Mikor használja
a Scalibor -t?
®

A Scalibor® egy parazitaellenes nyakörv, ami védelmet
nyújt kutyájának a veszélyes betegségek, mint például
az emberre is veszélyes Lyme-kór, vagy a babéziózis
és az anaplazmózis kórokozóját hordozó kullancsokkal
szemben. Ezen felül távoltaró hatású szúnyogokra, amelyek
szívférgességet okozó Dirofilaria fajokat hordozhatnak,
és a lepkeszúnyogokra (Phlebotomus fajok), amelyek
Leishmania fajokat hordozhatnak, egy emberben és
kutyában is nehezen kezelhető betegség kórokozóit, amit
kutyája a mediterrán országokban vagy más egzotikus
országokban töltött nyaralásból “hozhat haza”.
A Scalibor® ideális külső élősködők elleni védekezésre,
amelyek fertőző betegségeket terjesztenek.

Így helyezze fel
a Scalibor nyakörvet

A Scalibor® akár
6 hónapig tartó
kullancs elleni
védelmet nyújt

A Scalibor® akár
6 hónapig tartó
szúnyog elleni
védelmet nyújt

A Scalibor®
szagtalan

Védje meg kutyáját
a kullancsoktól!

A Scalibor® akár
12 hónapig tartó
lepkeszúnyog elleni
védelmet nyűjt

A Scalibor®
vízálló

®
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A nyakörvet helyezze fel a kutya nyakára és annyira húzza
szorosra, hogy két ujja még kényelmesen beférjen alá.
A nyakörv ne legyen se túl laza, se túl szoros. Vágja le
a felesleget úgy, hogy a csat után hagyjon meg 5cm-t.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a nyakörv elég szorosan
illeszkedik-e.

A hirdetés és a termékleírás nem teljes körű. Alkalmazás előtt kérjük, olvassa
el a készítményhez mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy
gyógyszerészétől további felvilágosítást.

www.scalibor.hu

MIT TARTALMAZ
A Scalibor ...

...ÉS HOGYAN HAT?

A LEGGYAKORIBB
KÉRDÉSEK
A PARAZITAELLENES
KEZELÉSSEL
KAPCSOLATBAN

®

A Scalibor® hatóanyaga a deltametrin, ami egy szintetikus
inszekticid. Megakadályozza a kutya újrafertőződését
a parazitákkal, míg a már megtapadt kullancsokat is
megbénítja és elpusztítja.
A Scalibor® akár 6 hónapig tartó védelmet ad kullancsokkal
és szúnyogokkal szemben, míg a Leishmania lepkeszúnyogok
általi átvitelét egy egész éven át megelőzi vagy csökkenti.

Tényleg
szagtalan
a Scalibor ?

Lehet a Scalibor ral kezelt kutyát
lakásban tartani?

A nyakörvben található
deltametrin trifenilfoszfáthoz kötött
formában van. Ebből
a szabadalmaztatott
komplexből a hatóanyag
folyamatosan szabadul
fel és közvetlenül a kutya
bőrére kerül, nem
párolog a környezetbe.
Ezért a Scalibor®-nak
nincs szaga, és a kutya
védettségéhez szükséges
deltametrin fokozatosan,
napról-napra szabadul fel.

A nyakörvből naponta kis
mennyiségű deltametrin
szabadul fel és a kutya
bőrén is csak minimális
koncentrációban van jelen.
Nem szívódik fel bőrön át.
A tulajdonos a megszokott
módon foglalkozhat
a kutyájával, a kutyát
lehet a lakásban tartani
és gyerekek is játszhatnak
vele, simogathatják.
A hatóanyag nem jut ki
a környezetbe.

®

®

A hatóanyag a bőrrel való érintkezéskor szabadul fel és a bőr
lipidrétegében oszlik el a kutya egész testének felületén.
Ez a folyamat 1–2 hét alatt zajlik le, ezért a nyakörvet a várt
hatás előtt, időben fel kell helyezni. A nyakörvnek jól kell
érintkeznie a bőrrel a megfelelő hatás érdekében, ezért
nem szabad túl lazán rögzíteni. Nem javasolt a samponos
fürdetés sem közvetlenül a nyakörv felhelyezése előtt, mert
ezzel felbomolhat a bőr lipidrétege, ami csökkenti a nyakörv
hatékonyságát. Fokozhatja a helyi jellegű allergiás reakciók
kialakulásának kockázatát is. A szennyeződéseket nedves
pamut törlővel lehet letörölni a nyakörvről.

Lehet
a Scalibor -t
macskán
használni?
®

Semmiképpen
sem! A Scalibor®
kizárólag kutyák
kezelésére
használható!
A nyakörv
a kutyával egy
háztartásban élő
macskák számára is
kockázatot jelent.
Kutyakölyköknél
a Scalibor® 7 hetes
kortól használható.

Rajta maradhat
a Scalibor a kutyán,
ha vízbe megy?
®

A Scalibor® nem veszít
hatékonyságából vízzel való
érintkezéskor. A vizet és az úszást
szerető kutyák továbbra is
hódolhatnak szenvedélyüknek.
Bár a vízzel való esetenkénti
érintkezés nem csökkenti
a nyakörv hatékonyságát,
de úszás és fürdetés előtt le kell
venni, mivel a hatóanyag ártalmas
a halakra és más vízi élőlényekre.
A nyakörv viselésének első öt
napján meg kell akadályozni, hogy
a kutyák vízben ússzanak.

www.scalibor.hu

