NAVODILO ZA UPORABO
Formivar 85% ad us.vet., raztopina
IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER
IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA
SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:
Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6
CH- 6146 Grossdietwil
Švica

10.
KARENCA
Med: nič dni.

1.

2.
IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
Formivar 85% ad us.vet., raztopina
3.
NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN
Zdravilna učinkovina:
100 g Formivar 85% ad us.vet. vsebuje:
85 % mravljično kislino 100g
Pomožna snov:
Voda 0g
4.
INDIKACIJE
Zatiranje in zdravljenje varoze pri medonosih čebelah (Apis mellifera).
5.
KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte v času točenja medu.
6.
NEŽELENI UČINKI
Lahko pride do poškodbe odprte zalege. V primeru prevelikega odmerjanja lahko pride do izgube zalege ali
izgube matice.

Uporabite po zadnjem točenju medu v letu.
Če tretirate spomladi v času medenja (zdravljenje v nujnih primerih) se med iz morebitne druge čebelje
paše ne sme tržiti zaradi možnih zaostankov.
11.
POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Shranjujte pri sobni temperaturi (15-25 °C).
Zaščitite pred svetlobo in shranjujte tesno zaprto.
Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega
na ovojnini.
12.
POSEBNA OPOZORILA
Delajte v odprtih ali v dobro prezračevanih prostorih.
Raztopina je korozivna (jedka)!
Ne vdihovati hlapov!
Pri delu z mravljično kislino je treba nositi zaščitne rokavice, ki so odporne na kislino in zaščitna očala.
Pokrijte izpostavljeno kožo. Za spiranje imejte pripravljeno zadostno količino vode ali pa delajte poleg
tekoče vode. Imejte pripravljen tuš za spiranje oči (ali vodo za spiranje oči). V primeru stika z očmi, si le-te
temeljito sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč.
Neporabljeno zdravilo pred odstranjevanjem razredčite z vodo (najmanj v razmerju 1:10).
Učinkovitost je med drugim odvisna tudi od panjskega sistema (1 naklada, 2
nakladi, Dadant ipd.), vremenskih razmer med tretiranjem in od hlapilnika.
13.

7.
CILJNE ŽIVALSKE VRSTE
Medonosne čebele (Apis mellifera)
ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE
ZDRAVILA
Namenjeno za dolgotrajno izhlapevanje v delu panja z zalego s pomočjo ustreznega hlapilnika
namenjenega za uporabo v Alberti-Žnideršičevih panjih, nakladnih in drugih panjih.
Za pravilno ravnanje upoštevajte navodila za uporabo izbranega hlapilnika.
Tretiranje se izvaja dvakrat na leto (odvisno od stanja v čebelji družini), eno tretiranje se izvede
neposredno po točenju medu in drugo po obdobju hranjenja, pred prenehanjem zaleganja (julij/avgust
ali september).

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA
ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh
zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

8.

14.
DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO
Marec 2013

Za več informacij glede zdravja medonosnih čebel (zlasti glede odmerjanja in zunanjih temperatur)
glejte spletno stran švicarskega centra za raziskave čebel www.apis.admin.ch.

15.
DRUGE INFORMACIJE
Organska kislina z akaricidnim učinkom
Delovanje
Mravljična kislina pri varojah zavira dihanje in povzroča acidozo. Varoje so bolj občutljive na mravljično
kislino kot čebelje ličinke in odrasle čebele.
Način izdaje zdravila
Brez recepta.

9.
NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
Glejte poglavje 8.

Oprema
HDPE pakiranje po 1000 ml

