Tick Off Wash Away 9,4 mg/ml shampoo voor
honden.
Permethrine

Voor uitwendig gebruik.
De hond met lauw water eerst goed nat
maken. Gebruik 10 ml shampoo per 5 kg
lichaamsgewicht. De shampoo tegen de haren
GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL EN in masseren tot schuim gevormd is. Het gehele
OVERIGE BESTANDDELEN
lichaam wassen, met uitzondering van de
Per 100 ml
ogen, neus en bek. De shampoo tenminste 2
Werkzaam bestanddeel:
minuten laten inwerken, uitspoelen met schoon
Permethrine 0,94 g
lauw water en de vacht laten drogen. Indien
Hulpstoffen:
noodzakelijk kan de behandeling na 2 weken
Benzylalcohol
0,9 ml
herhaald worden.
Methylparahydroxybenzoaat(E 218)0,09 g
Propylparahydroxybenzoaat (E 216)0,01 g
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Patentblauw V (E 131)
0,06 mg
Speciale waarschuwingen voor elke
doeldiersoort: Geen
DOELDIER : Hond
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik
INDICATIES : Bestrijding van teken en vlooien
bij dieren: Giftig voor vissen; niet toepassen bij
bij de hond. De werkingsduur tegen teken en
aquaria of oppervlaktewater.
vlooien is zeer kort en het middel is daarom
enkel geschikt voor de bestrijding van een
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen
aanwezige teken en/of vlooienbesmetting.
door de persoon die het diergeneesmiddel
aan de dieren toedient: In verband met irritatie
CONTRA-INDICATIES : Niet gebruiken bij katten, van huid, ogen en ademhalingswegen dient
zieke of herstellende honden, honden met
bij toepassing direct huid- en oogcontact en
ernstige huidaandoeningen, puppies jonger dan inademing vermeden te worden. Draag daartoe
3 maanden en zogende honden.
handschoenen en een beschermingsmiddel
voor ogen/gezicht. Beperk aanraken van het dier
BIJWERKINGEN : Overgevoeligheid,
na behandeling tot een minimum.
spiertrillingen, ataxie, braken, convulsies en
regelmatig terugkerende spier-trekkingen. Indien Gebruik tijdens dracht, lactatie: Bij proefdieren
u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet
zijn geen nadelige effecten van toepassing
in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt tijdens de dracht bekend. Het wordt aanbevolen
dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is,
het middel niet te gebruiken tijdens de lactatie.
wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
Interactie met andere geneesmiddelen en
te stellen.
andere vormen van interactie: Niet gelijktijdig
DOSERING, WIJZE VAN GEBRUIK EN
gebruiken met andere insecticiden, zoals andere
TOEDIENINGSWEG
pyrethroïden, organofosforverbindingen of

carbamaten.
Overdosering: Bij overdosering zijn
geen andere ongewenste effecten
bekend dan de bijwerkingen eerder
genoemd.
Belangrijke overenigbaarheden:
Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.
BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
Bewaren beneden 30 ˚C. Niet in de koelkast of
vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste
gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN
BIJ VERWIJDEREN : Ongebruikte
diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen
in overeenstemming met de lokale vereisten te
worden verwijderd. Het middel dient niet in het
oppervlaktewater terecht te komen, aangezien
dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere
waterorganismen.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
REG NL 9907 - VRIJ
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Naam en adres van de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen
Bridgefarma BV - De Limiet 15D
4131NR - Vianen
Fabrikant verantwoordelijk
voor vrijgifte
Virbac Laboratories
1ère Avenue 2065 m
LID 06511 Carros - Frankrijk
De datum waarop de tekst
voor het laatst is herzien:
26 april 2018
Distributeur
www.emax.nl
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Shampoo tegen teken
& vlooien
Werkzame stoffen:
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Diergeneesmiddel
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