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Link do produktu: https://www.sale-animals.pl/dronspot-roztwor-do-nakrapiania-dla-srednich-kotow-o-masie-cialaod-2-5-do-5kg-2x0-7ml-p-491.html

Dronspot - roztwór do
nakrapiania dla średnich kotów
o masie ciała od 2,5 do 5kg
(2x0,7ml)
Cena

56,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
DRONSPOT to innowacyjny preparat odrobaczający dla kotów w postaci kropli na skórę skuteczny przeciwko tasiemcom i
nicieniom. DRONSPOT to pierwszy lek do odrobaczania kotów w postaci kropelek do nakrapiania o statusie OTC, czyli jest
dostępny bez recepty również w sklepach zoologicznych.
Teraz zamiast stresować kota podróżą do weterynarza lub szykować się na walkę z kotem i tabletką, wystarczy kilka kropelek
na kark – raz na trzy miesiące.

Jak podawać DRONSPOT?
1. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwa wielkość pipety.
2. Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówka do góry, przekręć i zdejmij
końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki, aby zerwać zamkniecie.
3. Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
4. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na
skórę.
5. Nie głaszcz kota w miejscu podania preparatu, do czasu wchłonięcia.
Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania go przez kota.
Preparatu DRONSPOT nie należy stosować u kociąt
poniżej 8 tygodnia życia lub ważących mniej niż 0,5 kg.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)
Każda pipetka 0,70 ml zawiera:
Substancje czynne:
Prazykwantel 60 mg
Emodepsyd 15 mg
Substancje pomocnicze:
Butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg
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WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków
płaskich:
Robaki obłe (nicienie)
Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)
Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną
na potomstwo
Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
Robaki płaskie (tasiemce)
Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe)
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe)
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.
Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
>> Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady
jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)
>> W przypadku zakupu produktu na fakturę Vat, zgodnie z przepisami odnośnie obrotu produktami leczniczymi, na fakturze
Vat będzie widniała informacja "Produkt OTC nie przeznaczony do dalszej odsprzedaży".
Reklamację dotyczącą działania niepożądanego należy zgłaszać bezpośrednio u producenta:
https://reklamacje.weterynaria.bayer.com.pl/
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