NAVODILO ZA UPORABO
CheckMite+, 13,6 g trak za v čebelje panje
1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER
IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV
SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA
Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije: KVP Pharma und Veterinär GmbH, Projensdorfer Str. 324, D24106 Kiel, Nemčija
2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
CheckMite+, 13,6 g trak za v čebelje panje
3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN
Kumafos: 100 mg/g
4. INDIKACIJA
Zdravljenje varoze in zaščita čebeljih družin pred napadi Varroe Destructor.
5. KONTRAINDIKACIJE
Zdravila ne uporabite v obdobju vzgoja matice.
6. NEŽELENI UČINKI
Med zdravljenjem čebel zdravilo lahko škoduje vzgoju matic in zaleganju jajčec.
Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za
uporabo, obvestite svojega veterinarja.
7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE
Čebele
8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE
ZDRAVILA
Za vsako čebeljo družino potrebujemo 2 trakova. Obesimo ju med satna okvirja v leglu. Zdravilo ostane v
panju 42 dni.
9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
Sočasno zdravimo vse okužene družine ter družine v bližini. Trakove vstavljamo zgodaj spomladi pred
začetkom nabiranja nektarja ali jeseni, ko smo nehali točiti med.
10. KARENCA
Med: 0 dni
11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
Shranjujte nedosegljivo otrokom
Ne shranjujte pri temperaturi nad 30°C.
Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojnini in PVC
vrečki. EXP:
Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: Uporabite vse trakove po odprju vrečke.
12. POSEBNA OPOZORILA
Zdravila ne uporabite v obdobju vzgoja matice.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih
Samo za uporabo v čebelnjakih.
Trakovi ne smejo ostati v čebelji družini več kot 42 dni.
Trakov ne smemo ponovno uporabiti.
Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo
Izogibajte se stiku kože s trakovi. Med rezanjem in vstavljanjem trakov nosite zaščitne rokavice.
Med vstavljanjem trakov ne jejte in pijte. Ne shranjujte v bližini hrane, krme in pitne vode. Shranjujte
nedosegljivo otrokom. Po ravnanju s trakovi si umijte roke.
V primeru nenamerne zastrupitve se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali
ovojnino.
Čimprej injiciramo antidot 1-% atropinijev sulfat in sicer v odmerku 0,2 – 0,5 ml im.
Po potrebi dajanje antidota ponovimo, če se zaradi upadanja delovanja atropina poslabšajo znaki
zastrupitve (zožanje zenic, tresenje mišic, bruhanje, driska).
13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA
ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.
Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na
okolju prijazen način.
14.

DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

ŠTEVILKA DOVOLJENJ ZA PROMET:
15. DRUGE INFORMACIJE
Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom:
Salus, Veletrgovina, d.o.o.
Litostrojska 46A
1000 Ljubljana

