API-Bioxal
886 mg/g topni prašek za medonosne þebele

1.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA
DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠýANJE SERIJ V
EGP, ýE STA RAZLIýNA
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
CHEMICALS LAIF S.P.A.
V.le dell’Artigianato n° 13, 35010
Vigonza (PD), Italija
Izdelovalec, odgovoren za sprošþanje serij:
CHEMIFARMA SPA
Via Don Eugenio Servadei n° 16
47100 Forlì (FC), Italija
2.
IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
API-Bioxal, 886 mg/g topni prašek za medonosne þebele
Oksalna kislina
3.
NAVEDBA ZDRAVILNE UýINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN
100 g zdravila vsebuje:
Zdravilna uþinkovina:
Oksalna kislina v obliki dihidrata ……………… 88,60 g
4.
INDIKACIJE
ýebele (Apis mellifera)
Zdravljenje varooze (Varroa destructor, parazit Apis mellifera).
5.
KONTRAINDIKACIJE
Zdravilo se uporablja le v obdobju brez zalege ali po tem, ko je bila zalega prekinjena. Prisotnost zalege lahko
opazno zmanjša uþinkovitost API-Bioxal.
6.
NEŽELENI UýINKI
Družina je lahko med zdravljenjem rahlo vznemirjena.
ýe opazite kakršne koli resne stranske uþinke ali druge uþinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo,
obvestite svojega veterinarja.
7.
CILJNE ŽIVALSKE VRSTE
Medonosne þebele
8.
ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POTI IN NAýIN UPORABE
ZDRAVILA
Zdravilo je v obliki topnega praška za þebele in se ga uporablja tako:
A) Odmerjanje in naþin dajanja pri kapljiþni metodi:
Odprite vreþko API-Bioxal in raztopite ves prašek v doloþeni koliþini sirupa (voda in saharoza v razmerju 1:1).
- API-Bioxal vreþka 35g: raztopite v 500 ml sirupa.
- API-Bioxal vreþka 175g: raztopite v 2.5 l sirupa.
- API-Bioxal vreþka 350g: raztopite v 5.0 l sirupa.
Zdravljenje je enkratno. Raztopino nanesite z brizgo na satje v odmerku 5 ml na sat poln þebel.
B) Odmerjanje in naþin dajanja z izhlapevanjem
Uporabite elektriþno odporno napravo za izhlapevanje. Hlapilnik napolnite z 2.3 g API-Bioxal. Napravo
postavite pred vhod v panj pod þebele tako, da se ne dotika satja. Zatesnite vhod v panj, da prepreþite izhod
þebelam in plinu. Za vklop hlapilnika sledite navodilom proizvajalca. Zdravilo naj hlapi približno 3 minute
(približno 280-290°C konþne temperature). ýebele naj bodo zaprte še nadaljnjih 10 minut.
Ohladite in oþistite hlapilnik po vsaki uporabi zaradi morebitnih ostankov (max 6%, okoli 0,140 g).
Za hlajenje in/ali þišþenje uporabite pitno vodo.
Integrirano zatiranje škodljivcev
Uþinkovitost lahko variira med družinami zaradi pogojev uporabe (ostanki, prisotnost zalege, temperatura,
reinfestacija itd.). Zdravilo se zato uporablja kot zdravljenje med drugim v Integriranem zatiranju škodljivcev,
redno se spremlja odpadanje pršic.

9.
NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
Za najboljšo uþinkovitost uporabite zdravilo na zeþetku zime, ko je zalega zmanjšana ali je ni in poleti po tem,
ko je bila zalega prekinjena. Za doseganje visoke uþinkovitosti uporabite zdravilo v družinah, ki so naravno brez
zalege ali v družinah, kjer je bila zalega prekinjena. Kljub primernemu zdravljenju se lahko zgodi, da moþno
prizadete družine ne preživijo infestacije.
10.
KARENCA
Med: niþ dni
11.
POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku.
Vreþke zašþitite pred neposredno sonþno svetlobo.
Prašek shranjujte v originalni ovojnini.
Po odprtju vreþko dobro zaprite, da zdravilo zašþitite pred vlago.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.
Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 3 mesece
12.
POSEBNA OPOZORILA
Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:
Zdravite brez medišþnih naklad.
Vse družine v þebelnjaku je treba zdraviti istoþasno, da se izognete reinfestacijam.
Izogibajte se motnjam v panjih v dnevih po zdravljenju.
Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:
Izogibajte se direktnemu stiku zdravila s kožo in oþmi zaradi možnega kontaktnega dermatitisa in draženja kože
in oþi zaradi pH zdravila.
Ko rokujete z zdravilom (v fazi zdravljenja in po zdravljenju) nosite neprepustne rokavice in zašþitna oþala. Ko
rokujete s praškom (v fazi izhlapevanja in pred zdravljenjem) nosite zašþitno masko tipa FFP2, rokavice in
zašþitna oþala.
Po aplikaciji si umijte roke z milom in vodo. Material, ki je prišel v stik s trakovi, operite z milom in vodo.
V primeru stika s kožo prizadeto podroþje takoj operite z milom in vodo.
V primeru stika z oþmi, jih takoj izperite z veliko koliþino þiste tekoþe vode in se posvetujte z zdravnikom.
Ne vdihavajte zdravila.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:
Ne uporabljajte istoþasno z drugimi akaricidi.
Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):
Prevelik odmerek lahko povzroþi težave v poznejšem razvoju družine. Preveliki odmerki ali kontinuirano dajanje
lahko v družinah povzroþijo znižanje števila odraslih þebel.
Inkompatibilnosti:
Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne uporabljajte istoþasno z drugimi akaricidi.
13.
POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA
ALI ODPADNIH SNOVI, ýE 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.
Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in druge vodne organizme.
14.
DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO
15.
DRUGE INFORMACIJE
Velikosti pakiranj: vreþka s 35 g, 175 g ali 350 g praška.
Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.
Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet
z zdravilom:
Vetconsult pharma d.o.o.
Gerbiþeva 50
1000 Ljubljana



