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SPOTINOR 10 MG/ML 

 
Šķīdums pilināšanai uz ādas liellopiem un aitām utu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai liellopiem; 
ērču, utu, aitu kaulmušu un gaļas mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai aitām, kā arī utu un ērču invāzijas 
ārstēšanai un novēršanai jēriem. 
Liellopiem: grauzējutu un sūcējutu invāzijas ārstēšanai un novēršanai, tai skaitā Bovicola bovis, Solenopotes 
capillatus, Linognathus vituli un Haematopinus eurysternus, gaļas un piena liellopiem. Arī kā palīglīdzeklis sīvo 
mušu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai, tai skaitā Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca 
spp. un Hydrotaea irritans.  
Aitām: ērču Ixodes ricinus un utu (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), aitu kaulmušu (Melophagus ovinus) un 
gaļas mušu (parasti Lucilia spp) invāzijas ārstēšanai un novēršanai.  
Jēriem: ērču Ixodes ricinus un utu Bovicola ovis invāzijas ārstēšanai un novēršanai. 
 
SASTĀVS:  
Aktīvā viela: Deltametrīns 10 mg 
 
LIETOŠANA: Uzlejiet vienu devu ar speciālo saspiežamo dozatoru vai aplikatoru uzliešanai vienā punktā uz 
mugurkaula viduslīnijas plecu līmenī. Gaļas mušu uzlidojuma aitām skatīt tālāk specifisko indikāciju 
norādījumus. 
Utis liellopiem: vienā lietošanas reizē parasti tiks iznīcinātas visas utis. Pilnīga visu utu iznīcināšana var ilgt 4-5 
nedēļas, kuru laikā utis izšķiļas no oliņām un tiek nogalinātas. Ļoti maz utu var izdzīvot uz nelielas dzīvnieku 
daļas. 
Mušas liellopiem: sīvo mušu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai. Dominējot ragu mušām, invāzijas 
ārstēšana un novēršana ilgst 4-8 nedēļas. Mušu invāzijas ārstēšanu nedrīkst atkārtot 4 nedēļu laikā. 
Ērces aitām: lietošana punktā starp lāpstiņām nodrošinās ērču invāzijas ārstēšanu un novēršanu, kas 
piesūkušās dzīvniekiem jebkurā vecumā, līdz 6 nedēļām pēc ārstēšanas. 
Aitu kaulmušas un utis: lietošana punktā starp lāpstiņām aitām ar īsu vai garu vilnu samazinās grauzējutu un 
aitu kaulmušu sastopamību 4-6 nedēļas pēc ārstēšanas. 
Iesaka: 
- ārstēt neilgi pēc vilnas cirpšanas (dzīvniekiem ar īsu vilnu), 
- ārstētās un neārstētās aitas nodalīt, lai izvairītos no atkārtotas invāzijas. 
 
IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU 
PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
Liellopiem:  
Gaļai un blakusproduktiem: 17 dienas.  
Pienam: nulle stundas.  
Aitām:  
Gaļai un blakusproduktiem: 35 dienas.  
Pienam: Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, 
kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 
 
IEPAKOJUMS: 250 ml un 500 ml pudele 

RAŽOTĀJS: Norbrook Laboratories Ltd, Station 
Works, Newry, BT35 6JP Co. Down, Ziemeļīrija 
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