
 

  

L/ECTOPOR/500ML/GR/11

Προσοχή
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Εύφλεκτο
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν 

βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Έτοιμο για χρήση υγρό εξωπαρασιτοκτόνο
Δερματικό διάλυμα Φιάλη 500ml

Σύνθεση: 2% (w/v) Cypermethrin high cis

ΕΙΔΟΣ (Η) ΖΩΟΥ (ΩΝ): Βοοειδή, Πρόβατα, Αίγες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ:
Βοοειδή : 10 ml ECTOPOR®    για ζώα βάρους μέχρι 100 kg.

20 ml ECTOPOR®    για ζώα βάρους από  100 - 300 kg.
30 ml ECTOPOR®    για ζώα βάρους πάνω από 300 kg.

Πρόβατα - Αίγες : 1 ml ECTOPOR® για κάθε 5 kg σωματικού βάρους, 
δηλαδή ποσότητα που αντιστοιχεί στο διάστημα μιας γραμμής της 
δοσομετρικής συσκευής, για τα ενήλικα ζώα. Για τα νεαρά ζώα 
χορηγείται η μισή δόση, δηλαδή η ποσότητα μιας γραμμής για κάθε 2 
ζώα των 5 kg ή για 10 kg συνολικά σωματικού βάρους.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Το περιεχόμενο της φιάλης αρκεί για 65 περίπου πρόβατα / αίγες  ή 12 
βοοειδή. • Περιέχει χρώμα για  εύκολο μαρκάρισμα των ζώων  που τους 
έγινε αγωγή. Οι ενδείξεις στη διαβαθμισμένη διαφανή  κλίμακα στο πλάι της 
φιάλης δείχνουν την αντίστοιχη δοσολογία. • Χορηγείστε το προϊόν 
πιέζοντας ελαφρά τη φιάλη,  με το ρύγχος κατά μήκος της ράχης του ζώου 
από τη βάση της κεφαλής  μέχρι την αρχή της ουράς. • Για τις μύγες και τις 
φθείρες  χορηγείστε τη συνιστώμενη δόση  κατά μήκος της ράχης του ζώου. 
• Για τους κρότωνες  κατανέμετε τη συνιστώμενη δόση στα σημεία που κατά 
προτίμηση συγκεντρώνονται τα τσιμπούρια, όπως είναι τα οπίσθια, η 
βουβωνική χώρα, οι μασχάλες και η βάση και κάτω από τα αυτιά του ζώου. • 
Για συνδυασμένη καταπολέμηση, χρησιμοποιείστε και τις δύο μεθόδους 
χορήγησης του διαλύματος. • Σε όλα τα ζώα του κοπαδιού πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα αγωγή.  • Για μικρά ή μικρόσωμα ζώα χρησιμοποιείστε το μισό 
της κανονικής συνιστώμενης δοσολογίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Συχνότητα θεραπείας: Συνήθως 3 – 6 εβδομάδες ανάλογα με το είδος των 
εξωπαρασίτων και την ένταση της μόλυνσης.
Για τις φθείρες :  μέχρι 17 εβδομάδες. Για τους κρότωνες :  5 – 8 εβδομάδες 
για τις αίγες και τα πρόβατα και 1-3 εβδομάδες για τα βοοειδή. Για τις μύγες 
: 4 – 5 εβδομάδες. Προειδοποίηση :  Σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 4 
εβδομάδων πρέπει να γίνεται αγωγή μόνο εφόσον κρίνεται απόλυτα 
αναγκαίο από τον κτηνίατρο και οπωσδήποτε με μεγάλη προσοχή. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καμία.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καμία  γνωστή.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Βοοειδή: Εδώδιμοι ιστοί : 4 ημέρες Γάλα : 48 ώρες
Πρόβατα-Αίγες: Εδώδιμοι ιστοί : 4 ημέρες Γάλα : 96 ώρες 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Οι φιάλες με το φάρμακο δεν 
πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο και σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 
40ο C.  Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 4 χρόνια.
ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ): Να αποφεύγεται με κάθε τρόπο 
η επαφή του φαρμάκου με το δέρμα και τα μάτια. Κατά τη χρήση να 
φοράτε λαστιχένια γάντια. Πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα 
ή αμέσως μετά το πέρας της θεραπείας, πρέπει να πλένονται καλά με 
νερό τα χέρια και το πρόσωπο. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με σημεία 
του σώματος, πλύνετε σχολαστικά αυτά τα σημεία και τα ρούχα με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Χορηγείστε συμπτωματική θεραπεία. Προσοχή: Το προϊόν είναι 
εύφλεκτο. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά και από τρόφιμα και 
μαγειρικά σκεύη.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίδραση στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα : Το φάρμακο είναι 
επιβλαβές για τα ψάρια και τις μέλισσες. Να αποφεύγεται η ρύπανση 
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η απόρριψη των άδειων 
φιαλών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο και ασφαλή τόπο, μετά από την 
πλήρη κένωσή τους, το πλύσιμό τους με άφθονο νερό και πολλαπλό 
τρύπημά τους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩ-
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: Μάιος 2019
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τρόπος διάθεσης: Χορηγείται μόνο με 
κτηνιατρική συνταγή.
Το ECTOPOR διατίθεται σε πλαστικές φιάλες που έχουν δοσομετρική 
διαβάθμιση στο πλάι και περιέχουν 500 ml έτοιμο για χρήση διάλυμα  
χρώματος μπλε  για μαρκάρισμα των ζώων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Eλλάδος: 210 77 93 777
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401

Για την καταπολέμηση των εξωπαρασίτων 
[φθειρών, κροτώνων (τσιμπουριών) και μυγών 

(συμπεριλαμβανομένης της Melophagus ovinous)]  των 
βοοειδών, των προβάτων και των αιγών. Επίσης είναι 

αποτελεσματικό και κατά των εξωπαρασίτων που είναι 
ανθεκτικά στα οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά.

Παρασκευαστής SAFAPAC Ltd.
4 Stapledon Road, Southgate, 
Peterborough, PE 6TB, U.K.

Υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
παρτίδων: QACS Ltd. 
Αντιγόνης 1, 14451 Μεταμόρφωση 
Αττικής, Ελλάδα

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ελλάδας:
Premier Shukuroglou Hellas S.A.
Αγαμέμνονος 5, 15561 Χολαργός, 
Τηλ.: 210 6538061
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου:
Premier Shukuroglou Animal Health Ltd
Οδός Ιορδάνη Σουκιούρογλου, αρ. 4,
2234 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22815353

Αριθμ. Άδειας Κυκλοφορίας ΕΟΦ: 17438/11-3-2013
Αριθμ. Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου: 13406


