STRONGHOLD PLUS
Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem ≤2,5 kg
Stronghold Plus 30 mg/5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem >2,5-5 kg
Stronghold Plus 60 mg/10 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem >5-10 kg
SASTĀVS:
1 pipete satur: aktīvās vielas: selamektīnu (mg), sarolaneru (mg), palīgvielas: 0,2 mg/ml butilhidroksitoluolu.
LIETOŠANA: Kaķiem, kas slimo vai pakļauti saslimšanas riskam ar jaukta tipa parazitāru invāziju ar ērcēm un
blusām, utīm, ērcītēm, gastroenteroloģiskām nematodēm vai sirdstārpiem. STRONGHOLD PLUS paredzētas tikai
gadījumos, kad vienlaicīgi nepieciešama ārstēšana pret ērcēm un vismaz vienu vai vairākiem citiem mērķa
parazītiem.
Kaķiem no 8 nedēļu vecuma un ar ķermeņa svaru vismaz 1,25 kg
Ektoparazīti:
- Blusu (Ctenocephalides spp.) invāzijas ārstēšanai un novēršanai. Zāles nogalina pieaugušas blusas, pirms tās
izdēj olas, 5 nedēļu garumā. Ovicīdās un larvicīdās darbības dēļ zāles palīdz apkārtējā vidē kontrolēt esošo
blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.
- Var tikt lietotas kā daļa no ārstēšanas stratēģijas blusu alerģiskā dermatīta (BAD) gadījumā.
Ērču invāzijas ārstēšanai. STRONGHOLD PLUS piemīt tūlītēja un pastāvīga akaricīda iedarbība pret Ixodes ricinus
un Ixodes hexagonus 5 nedēļu garumā un pret Dermacentor reticulatus un Rhipicephalus sanguineus 4 nedēļu
garumā. Ērcēm jāpiesūcas pie dzīvnieka un jāsāk baroties, lai tās tiktu pakļautas sarolanera iedarbībai.
- Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai (Otodected cynotis).
- Grauzējutu invāzijas ārstēšanai (Felicola subrostratus).
Nematodes:
- Pieaugušu apaļtārpu (Toxocara cati) un pieaugušu zarnu āķtārpu (Ancylostoma tubaeforme) invāzijas
ārstēšanai.
- Dirofilaria immitis ierosinātas sirdstārpu slimības novēršanai, lietojot reizi mēnesī
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: pilināšanai uz ādas. Stronghold Plus jālieto kā vienas devas vienreizēja lokāla
aplikācija saskaņā ar šo tabulu (atbilst minimālajiem 6 mg/kg selamektīna un 1 mg/kg sarolanera).
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LIETOŠANAS GRAFIKS:
Blusas un ērces
Optimālai ērču un blusu invāziju kontrolei zāles jālieto ar mēneša intervālu un ārstēšana jāturpina visu blusu un/
vai ērču sezonu atkarībā no vietējās epidemioloģiskās situācijas. Pēc zāļu lietošanas pieaugušas blusas uz
dzīvnieka tiek nogalinātas 24 stundu laikā, netiek dētas dzīvotspējīgas oliņas, un tiek nogalināti arī kāpuri, kas
atrodas apkārtējā vidē. Tas aptur blusu vairošanos un pārtrauc blusu attīstības ciklu, un apkārtējā vidē palīdz
kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.
Sirdstārpu invāzijas novēršanai
Zāles var lietot visu gadu vai vismaz vienu mēnesi pirms dzīvnieka saskares ar odiem, atkārtojot ik pēc mēneša
līdz odu sezonas beigām. Pēdējā deva ir jālieto vienu mēnesi pēc pēdējās saskares ar odiem. Ja deva tiek izlaista
un ikmēneša intervāls ir pārsniegts, tad nekavējoša veterināro zāļu lietošana un ikmēneša lietošanas grafika
atjaunošana samazinās pieaugušu sirdstārpu attīstības iespēju. Ja sirdstārpu slimības novēršanas programmā šīs
veterinārās zāles tiek aizvietotas ar citām sirdstārpu profilakses zālēm, tad to pirmo devu lieto viena mēneša
laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas.
Apaļtārpu un āķtārpu invāziju ārstēšanai
Jālieto vienreizēja deva. Atkārtotas devas un atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību nosaka ārstējošais
veterinārārsts.
Grauzējutu invāzijas ārstēšanai
Jālieto vienreizēja deva.
Ausu ērcīšu ārstēšanai
Jālieto vienreizēja deva. Turpmāko dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu iesaka veikt pēc 30 dienām, jo dzīvniekam var
būt nepieciešama atkārtota ārstēšana.
RAŽOTĀJS: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve , Beļģija.

**Sīkāku informāciju skatīt PVD mājas lapā
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