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          BAYER PRODUKTI 

 
 

NOSAUKUMS AKTĪVĀ VIELA APRAKSTS 

38cm kakla siksna 12,5g: 
1,25g imidakloprīds, 
0,56g flumetrīns 
70cm kakla siksna 45g: 
4,5g imidakloprīds, 
2,03g flumetrīns 

 kaklasiksna - inovatīvs, uz jaunākajiem pētījumiem balstīts 
aizsadzības līdzeklis suņiem un kaķiem pret blusām un ērcēm. Blusu 
invāzijas ārstēšanai un novēršanai no 7 līdz 8 mēnešiem ilgi, stabila 
akaricīda (nogalinoša) iedarbība un repelenta (atbaidoša) iedarbība pret 
ērču invāziju 8 mēnešus ilgi. Īpaši ieteicama klientiem, kam svarīgi, ka 
siksna ir bez smaržas un ūdensizturīga. Sezonā būs nepieciešama  1 siksna. 
  

10g: propoksūrs 1g, 
flumetrīns 0,225g 

 kaklasiksna - suņiem ērču un blusu invāzijas apkarošanai un 
reinvāzijas novēršanai. Pēc uzlikšanas kaklasiksnas darbība pret blusām un 
ērcēm ilgst līdz 6 mēn. maza auguma suņiem un līdz 7 mēnešiem vidēja un 
liela auguma suņiem. Sezonas laikā būs nepieciešamas 1-2 siksnas. 

12,5g kaklasiskna 35cm: 
1,23g propoksūrs 
45g kaklasiksna 66cm: 
4,442g propoksūrs 
Aerosols: 
propoksūrs 2,5mg/g 

 kaklasiksna - ekonomisks aizsardzības līdzeklis suņiem un kaķiem 
pret blusām un ērcēm. Sezonas laikā būs nepieciešamas 3 siksnas. 

 - īslaicīga  mīluļa aizsardzība pret blusām un ērcēm. 

Imidakloprīds 100mg/ml, 
permetrīns 500mg/ml 

 pilieni skaustā - klasisks aizsardzības līdzeklis suņiem pret blusām 
un ērcēm, kas atbaida arī sīvās mušas un odus. Īpaši ieteicams klientiem, 
kuriem patīk šis aplicēšanas veids, un kuru sunim ir alerģiska reakcija pret 
dažādu kukaiņu kodumiem. Darbojas vienu mēnesi. Īpaši stipras invāzijas 
gadījumā var aplicēt 1 reizi nedēļā. Sezonas laikā būs nepieciešamas 7-8 
pipetes. 
 

Imidakloprīds 100mg/ml  pilieni skaustā - klasisks un drošs aizsardzības līdzeklis kaķiem 
pret blusām. Īpaši ieteicams sezonai, kad ērces nav aktīvas, un mājās 
dzīvojošiem kaķiem. Sezonas laikā būs nepieciešamas 7-8 pipetes. 

Kaķiem, seskiem: 
imidakloprīds 100mg/ml, 
moksidektīns 10mg/ml. 
Suņiem: 
imidakloprīds 100 mg/ml 
moksidektīns 25 mg/ml. 

 pilieni skaustā - kaķiem: blusu invāzijas ārstēšanai un profilaksei, 
ausu kašķa ērču invāzijas ārstēšanai, notoedrozes ārstēšanai, sirdstārpu 
slimības profilaksei, gremošanas trakta nematožu invāzijas ārstēšanai. 
Seskiem: blusu invāzijas ārstēšanai un profilaksei un sirdstārpu profilaksei. 
Suņiem: blusu invāzijas ārstēšanai un profilaksei, utu invāzijas ārstēšanai, 
ausu kašķa ērču, kašķa ērču, demodekozes invāzijas ārstēšanai, sirdstārpu 
slimības cirkulējošu mikrofilāriju ārstēšanai, ādas dirofilariāzes profilaksei, 
cirkulējošu mikrofilāriju samazināšanai, angiostrongilozes profilaksei, 
Angiostrongylus vasorum un Crenosoma vulpis ārstēšanai, spirocerkozes 
profilaksei,  un gremošanas trakta nematožu invāzijas ārstēšanai. 
 

1 tab.prazikvantels 20mg. 
pirantela embon. 230mg, 
1 tab.: febantels 150mg, 
pirantela embon. 144mg, 
prazikvantels 50mg. 
1 tab.:febantels525mg,  
pirantela embon. 504mg, 
prazikvantels 175mg. 
1ml: febantels 15mg, 
pirantela embon. 5mg  
 

 tabletes - kaķiem kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu un lenteņu, 
t.i.,Toxocara cati, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, Taenia 
taeniaeformis invāzijas ārstēšanai. 

 tabletes - suņiem jauktu apaļo tārpu, lenteņu un 
Giardia spp.invāzijas ārstēšanai. 

 - suspensija iekšķīgai lietošanai kucēniem un jauniem 
suņiem līdz viena gada vecumam apaļtārpu invāziju ārstēšanai un 
profilaksei. 
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Emodepsīds 21,4 mg/ml, 
prazikvantels 85,8 mg/ml 

 pilieni skaustā - kaķiem jauktas endoparaītu invāzijas 
ārstēšanai. 

Pradofloksacīns 60mg/tb. 
Pradofloksacīns120mg/tb. 
Pradofloksacīns 25mg/ml 

 tabletes suņiem - brūču infekcijas, virsējā un dziļā pioderma, 
akūtas urīntrakta infekcijas, kā papildus terapijas līdzekli pie mehāniskas 
vai ķirurģiskas periodontālas terapijas 
smagu smaganu un periodonta infekciju ārstēšanai. 
Suspensija kaķiem - akūtas augšējo elpošanas ceļu infekcijas 
ārstēšanai, brūču infekcijas un abscesi. 

1 plāksnīte: 
flumetrīns (85%) 4,23mg 

 - Flumetrīnu saturošas plāksnītes Varroa jacobsoni diagnostikai 
un ārstēšanai bitēm.  

Ciflutrīns 1%  pour-on - dunduru u.c. insektu (Haematobia irritan, Haematobia 
stimulans, Musca autumnalis, Hydrotaea spp., Haematopota spp.) 
invāzijas apkarošanai liellopiem, t.sk. laktējošām govīm ganību periodā. 

Na acetāts 36.6%,  
dekstroze 39.0%,  
Na hlorīds 6.4%,  
K hlorīds 6.4% 
 

 - diētiska papildbarība teļiem. Stabilizē šķidruma un elektrolītu 
līdzsvaru. 

Toltrazurils 50mg/ml  - kokcidiozes profilaksei un klīnisko pazīmju ārstēšanai 
jaundzimušiem sivēniem (3 – 5 dienas veciem) un fermās ar apstiprinātu 
kokcidiozi, ko izraisījusi Isospora suis invāzija.  
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