СУПЕРІУМ Спрей
(розчин для зовнішнього застосування, спрей)
листівка-вкладка
Опис
Розчин зі специфічним запахом складових
компонентів.
Склад
1 мл препарату містить діючі речовини:
фіпроніл – 3,0 мг; пірипроксифен – 2,0 мг.
Допоміжні речовини: коповідон, ізопропанол, вода
дистильована.
Фармакологічні властивості
ATC vet QP53A, ектопаразитарні препарати для
місцевого застосування (ATC vet QP53AХ65,
фіпроніл, комбінації )
СУПЕРІУМ Спрей – контактний інсектоакарицидний розчин для зовнішнього застосування, щодо
преімагінальних і імагінальних фаз розвитку
членистоногих, які паразитують на собаках, котах,
декоративних гризунах.
Фіпроніл, який входить до складу препарату,
похідний фенілпіразолу з інсектицидною і
акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає
в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів,
порушенні передачі нервових імпульсів, що
призводить до ураження нервової системи
ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл накопичується
в волосяних цибулинах і жирових залозах та не
впливає на центральну нервову систему тварин.
Пірипроксифен – інсектицид кишкової і контактної
дії з групи аналогів природного ювенільного
гормону, що регулює ріст і розвиток членистоногих.
Механізм його дії полягає в порушенні процесів
синтезу хітину, викликаючи загибель членистоногих на преімагінальних та імагінальних фазах
розвитку, припиняє розвиток популяції на стадії
яйця і личинки та появи імаго членистоногих на
тваринах і в місцях їх утримання.

Застосування
Лікування та профілактика собак, котів, декоративних гризунів з 3-місячного віку при:
• ентомозах, що спричинені безкрилими комахами:
блохами (Ctenocephalides canis / felis, Pulex irritans),
волосоїдами (Trichodectes canis, Felicola
subrostratus), вошами (Linognathus setosus),
кровосисними двокрилими комахами: комарами
( Cu l і c i d a e ) , ґ е д з я м и ( Ta b a n i d a e ) , м о ш к а м и
( S i m u l i i d a e ) , м о к р е ц я м и ( Ce ra to p o g o n i d a e ) ,
москітами (Psychodidae), зоотропними мухами
(Muscidae, Sarcophagitae, Calliphoridae);
• акарозах, що спричинені іксодовими кліщами
(Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Ixodes spp.),
хейлетіозними кліщами (Сheyletiella jasguri,
Сheyletiella blakei) на імагінальній та преімагінальних стадіях розвитку членистоногих.
Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.
Дозування
Обробку тварини проводити на відкритому повітрі
або в приміщенні, яке добре провітрюється,
з використанням гумових рукавичок. СУПЕРІУМ
Спрей застосовують тваринам шляхом обробки
всього тіла проти росту шерсті, злегка зволожуючи її
(у тварин довгошерстих порід шерсть піднімають
рукою), з відстані приблизно 10 – 20 см. Розпилюють
у напрямку проти росту шерсті, щоб вся шерсть
просочилася до шкірного покриву. Довгошерстим
тваринам розчесують шерсть, щоб препарат
проник до самої шкіри на спині, боках, животі,
лапах, загривку і хвості.
Для обробки морди тварини нанесіть спрей на руку
в рукавичці і м'яко втирайте препарат в шерсть
тварини. Продовжуйте до природного висихання.
Рушники не використовувати! До повного висихання шерсті не дозволяти тваринам злизувати
препарат.
Повторні обробки проводять за показаннями, але
не частіше 1 разу на місяць. Тривалість захисної дії
спрею після одноразової обробки тварини
зберігається проти кліщів у собак до 30 діб, у котів до 21 доби, проти комах у собак - до 2 місяців, у котів до 1,5 місяця.
Побічна дія
При правильному застосуванні препарату побічні
реакції на спостерігаються. У разі появи ознак
отруєння в результаті злизування препарату
твариною (підвищена салівація, розлад травлення,
ознаки нервових розладів) слід звернутися до
ветеринарного лікаря.

Протипоказання
Підвищена чутливість до складових препарату.
Не застосовувати препарат вагітним тваринам та
самкам під час лактації.
Не застосовувати одночасно зі спреєм інші
інсектицидні препарати.
Не використовувати хворим та ослабленим
тваринам.
При ознаках подразнення шкіри слід припинити
обробляти тварину та звернутися до лікаря
ветеринарної медицини. Не застосовувати
тваринам віком молодше 3 місяців.
Застереження
Уникайте вдихання препарату. Під час обробки
тварин препаратом не курити, не пити, не
приймати їжу. Тварин не слід купати та не
дозволяти їм плавати у відкритих водоймах
протягом 2 діб після обробки. Після обробки не
пестити та не допускати до тварини дітей до
повного висихання шерсті.
Після маніпуляцій зі спреєм слід ретельно вимити
руки теплою водою з милом.
Токсичний для риб та бджіл, не застосовувати
поряд з акваріумами.
Форма випуску
Алюмінієві флакони по 300 мл.
Зберігання
Сухе, захищене від прямих сонячних променів
місце, окремо від харчових продуктів і кормів, на
відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів,
при температурі від 5 °С до 30 °С.
Термін придатності — 2 роки. РП: АВ-09501-03-21
Для застосування у ветеринарній медицині!
Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «КОЛЛАР КОМПАНІ», 14000, м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, б. 7, Україна
Виробник готового продукту:
ТОВ «ІНТЕР ЛЕК», 61010, м. Харків,
вул. Гордієнківська, б. 1, Україна
Рекламації приймає: ТОВ «КОЛЛАР КОМПАНІ»
+38 067 464 43 03 (viber)
Консультація ветеринара - 0 800 300 406 (безкоштовно)
+38 067 553 3663 (viber/telegram)

