OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

1.

IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

OXUVAR 5,7% (m/V) raztopina oksalne kisline dihidrata za medonosne čebele
2.

NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En gram vsebuje:
Zdravilna učinkovina: oksalna kislina dihidrat 5,6 mg
3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina
4.

VELIKOST PAKIRANJA

275 g
1000 g
5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Medonosne čebele
6.

INDIKACIJE

Metoda s pokapanjem:
- Zdravljenje varoze pri medonosnih čebelah v družini brez zalege (november - december)
Uporaba s pršenjem:
- Zdravljenje varoze pri medonosnih čebelah v družini brez zalege (november - december)
- Zdravljenje varoze pri medonosnih čebelah v rojih, umetnih rojih ali narejencih brez zalege
spomladi/poleti (april - julij)
7.

KONTRAINDIKACIJE

8.

NEŽELENI UČINKI

Družina je lahko rahlo vznemirjena med zdravljenjem.
Moč družine ali njeno preživetje čez zimo je lahko zmanjšano zaradi poznega jesenskega zdravljenja.
Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za
uporabo, obvestite svojega veterinarja.

9.

ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE
ZDRAVILA

Metoda s pokapanjem:
Priprava raztopine 3,5% (m/V) oksalne kisline dihidrata za uporabo pri metodi s pokapanjem:
Posodo z raztopino oksalne kisline dihidrata segrejte v vodni kopeli (30-35 oC).
Dodajte potrebno količino sladkorja (saharoze) namenjeno za hranjenje čebel:
- 275 g sladkorja, če uporabljate 275 g plastenko;
- 1000 g sladkorja, če uporabljate 1000 g plastenko.
Zaprite vsebnik in ga močno stresajte, dokler se sladkor popolnoma ne raztopi.
Raztopina je tako pripravljena za uporabo in jo uporabite, ko je še mlačna.
Odmerjanje
Za zdravljenje družine napolnite brizgo (60 ml) ali podoben pripomoček, ki jo vstavite v vsebnik, s
potrebno količino raztopine pripravljene za uporabo. Raztopino pripravljeno za uporabo pokapajte
direktno na čebele med dvema okvirjema in sicer 5-6 ml za večje okvirje (Dadant, Švicarski panj) ali
3-4 ml za manjše okvirje (Zander, DNM, Simplex). Celotna potrebna količina raztopine je odvisna od
velikosti družine:
Velikost
družine

Količina raztopine pripravljene za
uporabo za pokapanje na panj

Majhna

Približno število
čebel na družino
pozimi
6000

Srednja

8000

40 ml

Velika

10000

50 ml

30 ml

Pri panjih z dvema nakladama najprej nakapajte na spodnje plodišče in nato na zgornje plodišče.
Varoje bodo odpadale naslednje 3 tedne.
Zdravite družine brez zalege pozno jeseni/zgodaj pozimi (november - december) z enkratnim dajanjem
pri zunanji temperaturi nižji od 5 °C.
Raztopina pripravljena za uporabo za pokapanje zadostuje za zdravljenje 10 - 15 družin, če se uporabi
275 g plastenka ali za 30 - 50 družin, če se uporabi 1000 g plastenka.
Uporaba s pršenjem:
Priprava raztopine 3,5% (m/V) oksalne kisline dihidrata za uporabo s pršenjem:
Raztopini dodajte vodo za pitje:
- 250 g (250 ml) vode za pitje, če se uporabi 275 g plastenko;
- 900 g (900 ml) vode za pitje, če se uporabi 1000 g plastenko.
Zaprite vsebnik in pretresite.
Raztopina je tako pripravljena za uporabo.
Odmerjanje
Za zdravljenje družine napolnite ročni pršilnik ali podoben pripomoček s potrebno količino raztopine
pripravljeno za uporabo. Pršite 2-4 ml raztopine po obeh straneh sata, ki je pokrit s čebelami. Celotna
potrebna količina raztopine je odvisna od velikosti družine:
50 ml za majhno družino
65 ml za srednje veliko družino
80 ml za veliko družino
Za panjski sistem:
Družine brez zalege, narejenci brez zalege ali na novo vstavljene roje v panje zdravimo na
naslednji način:

Količina raztopine pripravljene za
uporabo s pršenjem na stran
okvirja, ki je prekrit s čebelami
Zander, DNM, Simplex
2 - 3 ml
Langstroth, Švicarski panj
2,5 - 3,5 ml
Dadant, AŽ-panj (SI)
3 - 4 ml
Prilagodite odmerek za delno pokrite okvirje.
Panjski sistem

-

Roje in umetne roje v obliki grozda se prši z 20-25 ml/kg čebel.

Okvirje se prši pod kotom 45°, da se zmanjša direktno pršenje v celice. Ne pršite po okvirjih, ki jih
boste v isti sezoni uporabili za pridelavo medu.
Varoje bodo odpadale naslednje 3 tedne.
Zdravite družino brez zalege pozno jeseni/zgodaj pozimi (november - december) z enkratnim
zdravljenjem pri zunanji temperaturi, najbolje pri temperaturi višji od 8 °C.
Zdravite roje, umetne roje ali narejence brez zalege spomladi/poleti (april-julij) z enkratnim
zdravljenjem v času, ko je večina čebel v panju (zvečer).
Drugo zdravljenje s pršenjem se priporoča samo pri močno infestiranih družinah (nad 6% infestacija)
po 2 tedenskem razmaku.
Raztopina pripravljena za uporabo s pršenjem zadostuje za zdravljenje 5 - 10 družin, če se uporabi 275
g plastenka ali za 25 - 40 družin, če se uporabi 1000 g plastenka.
10.

KARENCA

Med: nič dni
11.

POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako živalsko vrsto:
Raztopino oksalne kisline dihidrata ne smemo uporabljati v družinah z zalego, ker ne učinkuje na
varoje v pokriti zalegi.
Ne uporabljajte v času medenja.
Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:
Ne pršite po okvirjih, ki jih boste v isti sezoni uporabili za pridelavo medu.
Poletnemu zdravljenju rojev, umetnih rojev ali narejencev brez zalege mora slediti jesensko ali zimsko
zdravljenje proti varoji.
Izogibajte se vznemirjanju družin nekaj dni po zdravljenju.
Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:
Zdravilo je po zaužitju škodljivo.
Izogibajte se zaužitju in stiku rok z usti.
V primeru nenamernega zaužitja sperite usta z vodo in takoj popijte veliko količino vode ali mleka.
Ne izzvati bruhanja. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali
ovojnino. Zdravilo je škodljivo v stiku s kožo in očmi, ker je jedko.
Izogibajte se direktnemu stiku s kožo in očmi ter stiku rok z očmi.
Pri ravnanju z zdravilom nosite osebno zaščitno opremo, ki sestoji iz zaščitnega oblačila, kemično
odpornih rokavic in zaščitnih očal.
Takoj po uporabi si umijte roke z vodo in milom.
Med delom z zdravilom ne smemo jesti, piti ali kaditi.
V primeru stika z očmi, si le-te takoj temeljito sperite z vodo (odstranite kontaktne leče).

Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.
Zdravilo je pri vdihavanju škodljivo, ker je jedko. Pri zdravljenju s pršenjem je treba nositi tudi
zaščitno masko tipa FFP2. Bodite pozorni tudi na osebe, ki vas spremljajo. Zdravilo uporabite tako,
da vam bo veter pihal v hrbet. V primeru vdihavanja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite
navodila za uporabo ali ovojnino.
Izogibajte se stiku z uporabljeno opremo med čiščenjem. Uporabljene vsebnike takoj odstranite na
ustrezen način. Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:
Ne uporabljajte istočasno z drugimi akaricidi za zdravljenje varoze.
Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):
V srednji Evropi se eno zdravljenje z odmerkom do 5% (m/V) oksalne kisline dihidrata pozno jeseni
dobro prenaša. Zanemarljive izgube čebel se v glavnem nadomestijo v družini.
Znatno višji odmerek od priporočenega (višji od 5%) lahko povzroči do dvakrat večjo naravno izgubo
čebel in slabše preživetje družine spomladi.
Ponovna zdravljenja čebel iste generacije v jeseni, vodijo do povečane smrtnosti čebel.
Inkompatibilnosti:
Stik z raztopinami, ki vsebujejo kalcij lahko povzroči precipitacijo.
Materiale, neodporne na korozijo, zavarujte pred stikom z raztopino oksalne kisline dihidrata.
12.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
- Metoda s pokapanjem: po rekonstituciji s sladkorjem takoj uporabite.
- Uporaba s pršenjem: po rekonstituciji z vodo za pitje uporabite v roku 1 leta in znotraj roka
uporabnosti proizvoda.
13.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.
Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. Zdravilo ne sme
zmrzniti. Shranjujte v originalnem vsebniku. Shranjujte v pokončnem položaju. Vsebnik shranjujte tesno
zaprt. Shranjujte na suhem mestu. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.
14.

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.
Pri odstranjevanju neporabljenega zdravila, ga razredčite z vsaj desetkratno količino vode. Razredčeno
raztopino odstranite v sistem odpadnih voda. Sprana embalaža se lahko reciklira.
Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in
druge vodne organizme.
15.

BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN
UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.
Brez Rp-Vet.
16.

BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.
17.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER
IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA
SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Andermatt BioVet GmbH , Weiler Strasse 19 - 21, D-79540 Lörrach, Nemčija
18.

ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

REG NL 116565
19.

IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {000}
20.

DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

13. februar 2016
21.

DRUGE INFORMACIJE

Velikost pakiranja: 275 g in 1000 g
Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

