
 בלבד וטרינרי לשימוש
 חתולים בלבדיישום על ל

 
ACTIVYL SPOT ON SOLUTION                                   אקטיוויל תמיסת ספוט און 
 
 
 

 לחתולים קטנים ממשקל 0.6 ק"ג ועד 4 ק"ג                      
                מ"ל.                                                  0.51 נפח:
         .                                                        גמ"  100:גודל

           חתולים.                                                   יישום עלל
 שבועות.                       8חתולים מתחת לגיל  יישום עללא ל
                      ק"ג. 0.6תחת למשקל חתולים מ יישום עללא ל

   
 לחתולים גדולים ממשקל 4 ק"ג                       

        מ"ל.                                                          1.03 נפח:
         .                                                        גמ"  200:גודל

           חתולים.                                                   ם עליישול
                      שבועות.  8חתולים מתחת לגיל  יישום עלללא 
                      ק"ג. 4חתולים מתחת למשקל  יישום עלללא 

 
     

ההוראות לפני השימוש בתכשירכל קרא בעיון את   
 

      הרכב:
 .Indoxacarb 19.5% : חומר פעילמ"ל מכיל  1ל כ
 

                         
  התוויות:
 ).Ctenocephalides felis(טיפול מנע כנגד פרעושים ולטיפול 
דלקת עור אלרגית הנגרמת מרגישות כנגד טיפולית משמש כחלק מאסטרטגיה  התכשירכמו כן 

 .לפרעושים
 .ת שונים הבאים במגע עם בע"ח מטופלים אקטיווילהתכשיר משמיד פרעושים בשלבי התפתחו

 
  1316 מס' החקלאות במשרד יםיהווטרינר השירותים רישיוןב
 

 אזהרות לאדם: 
לחומר הפעיל או לכל רגישות  אם ידועה. התכשיר אסור לשימוש Indoxacarbהתכשיר מכיל  •

 . אחד ממרכיבי התכשיר
 עלול להזיק במגע עם העור.  •
 ם לגרום למשתמש לסחרחורת ולנמנום.אדי התכשיר עלולי •
 בעיניים.חמור לגירוי  גורם •
 לגירוי במערכת הנשימה. אדי התכשיר עלולים לגרום •
 חשיפה ממושכת עלולה לגרום להשפעות בריאותיות חמורות. •
 התכשיר עלול לגרום לנזק חמור בבליעה.  •
 .דליקהתכשיר  •

 
 
 

 אמצעי בטיחות ומיגון:
 הרחק מהישג של ילדים. •
 ימוש על ידי ילדים. לא לש •
עם משקפי מגן (לפי תקן  ולהגן על העיניים ) EN-374/3(לפי תקן  PVC יש להשתמש בכפפות •

EN-166.( 
 יש לשטוף ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.  •
 אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן השימוש בתכשיר. •
 .עם העור התכשיר שלמנע ממגע ייש לה •
 .כשירמשאיפת אדי התיש להימנע  •
 יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים. •
 מנע ממגע של התכשיר עם הפה. ייש לה •
 אחר.  יש להרחיק אותו מאש גלויה, חום גבוה, ניצוצות וכל מקור הצתה •



 בתום הטיפול, הסר בגדים מזוהמים וכבס לפני שימוש חוזר. •
 הרחק מכל מזון ושתיה של אדם או בע"ח. •

  
 סיכונים לסביבה:

להשפעות שליליות ארוכות טווח  ול לגרוםמאוד לדגים וליצורים החיים במים, על  התכשיר רעיל •
 לסביבה מימית. 

 שעות שלאחר הטיפול. 48אין לרחוץ את החיה או לתת לה לשחות במשך  •
 אין להשליך התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז. אין להשליך את התכשיר או חלקיו בסביבה.  •

 
 אזהרות לבע"ח:

 בתכשיר בחתולים לרביה (זכרים או נקבות ), חתולות בהריון או מניקות.אין להשתמש  •
 .חולים/זקנים/חתולים חלשיםב אין להשתמש •
 אסור ליישום על כלבים או חיות אחרות.. ליישום על חתולים בלבד •
 של החיה או כל בע"ח אחר.והפה הימנע ממגע של אריזת התכשיר או תכולתו עם העיניים  •

 
 ע"ח:תופעות  לוואי בב

 עלול לעיתים לגרום לריור מוגבר מייד לאחר הטיפול ליקוק התכשיר ע"י החתול במקום הטיפול •
. אין זה סימן להרעלה ותופעה זו תעלם לאחר מספר דקות מתום הטיפול. שימוש לפי לזמן קצר

 הוראות העלון יפחית את הליקוק של מקום הטיפול.
לים להתרחש. תופעה זו לרוב תסתיים ללא צורך גירוד זמני או נשירת שיער במקום הטיפול עלו •

 בטיפול.
 .שמנוניות זמנית או הידבקות  שיערבנקודת הטיפול באקטיוויל שעל החתול, עלולה להופיע  •
שארית לבנה יבשה עלולה להופיע על עור החתול. התופעה נורמלית ולרוב נעלמת מספר ימים  •

 לאחר הטיפול.
 תופעות אילו אינן משפיעות על בטיחות ויעילות התכשיר.

במקרים נדירים של ליקוק התכשיר תופעות של הקיבה והמעיים (למשל, הקאות, ירידה  •
בתיאבון) או תופעות הפיכות הקשורות למערכת העצבים, למשל, חוסר קואורדינציה, רעד, 

 , נצפו בחתולים.Mydriasis)ישון (), התרחבות אAtaxiaבעיות שיווי משקל/חוסר קואורדינציה (
רגישות, למרות שנדירה, עלולה להתרחש בעקבות שימוש בחומרי הדברה. בהופעת סימני  •

רגישות יש לרחוץ את חית המחמד בסבון עדין ולשטוף עם כמויות גדולות של מים. אם 
 הסימנים ממשיכים, יש להיוועץ בווטרינר באופן מיידי.

 
 
 

הוראות שימוש:

      :מינון
 . ml/kg 0.128-שווה ערך ל Indoxacarb/kg 25 mgהמינון המומלץ לחתולים הינו 

 
 יש לפתוח את כיסוי העטיפה ולהוציא את השפופרת. 

בעזרת  יד אחת יש להחזיק את השפופרת שהפתח כלפי מעלה ומוחזקת הרחק מפני  - 1שלב 
שפופרת על ידי כיפופו וקיפולו המשתמש ככל האפשר. בעזרת היד השנייה יש לשבור את קצה ה

 חזרה על עצמו.
עור. הנח את על הבעל חיים להיות במצב עמידה. הזז את פרוות בעל החיים עד לגילוי ה - 2שלב 

 של החתול. אזור בסיס הגולגולת בקצה השפופרת על העור 
למנוע  יש לחץ על השפופרת בחוזקה למריחת כל  תכולת התכשיר ישירות על עור החתול. - 3שלב 

 .נזילה של התכשיר מגופו של בעל החיים
  

 אין להשתמש יותר מפעם בחודש.
 עד שהאזור יבש. תכשיראין למרוח עוד 

 , בעיקר ילדים.אין לבוא במגע עם החתול עד להתייבשות האזור המטופל
 אסור לישון עם החתול לאחר הטיפול, בעיקר לילדים.

יפול. יש לוודא כי חתולים שטופלו לא ילקקו אחד את יש לשים לב כי החתול לא מלקק את אזור הט
 השני.



 
 

 שבועות. 4 לפחות שימוש בודד בתכשיר ימנע התפרצות נוספת במשך
.נחיות עבור אחסון וטיפול באריזותבסיום השימוש יש לקרוא בעיון את הה

    
 :וןאחס

אחסון תכשירים כימיים. המיועד ל נעולמוצל ויבש, יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום 
 הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

 
 טיפול באריזות ריקות:

 פיםלפח עטולהשליך וטרינרי יש  תכשיראריזות ריקות של וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או  תכשיר
 בשקית ניילון.

  
 מידע לרופא: עזרה ראשונה ו

 לרופא בצירוף התכשיר והתווית. בחשד להרעלה פנה מיד
 .8541900-04: 'טל .בית החולים רמב"ם, חיפה, : המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלותלמידע נוסף

 
 עזרה ראשונה

 שטוף בהרבה מים זורמים. מגע עם העיניים 
אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר אותן רק לאחר שטיפה ראשונית 

קות לפחות. פנה לקבלת טיפול ד 15והמשך לשטוף את העיניים למשך 
 רפואי.

הסר בגדים מזוהמים כולל נעליים, שטוף במים וסבון ופנה לקבלת טיפול  מגע עם העור
 רפואי.

 פנה את הנפגע למקום מאוורר , פנה לקבלת טיפול רפואי. בשאיפה
אין להשקות  שטוף את הפה במים ושתה כוס מים. אין לגרום להקאה. בבליעה

 פנה לקבלת טיפול רפואי. ה.נפגע חסר הכר
 
 

 ארה"ב לואיזיאנה, ,אינטרווט אינטרנשיונל :יצרן
 Intervet International, West Dual Street in Baton Rouge, Louisiana 70814. 
 

  6085000.שוהם, 960 .ד..ת ן."חמ פארק תעשיות  23 החורש דרך וטמרקט  בע"מ,יבוא ושיווק: 
  : 03-9393000 טלפון

 
 .האריזה גבי על מופיעים אצווה ומספר תפוגה אריךת
 

 .האריזהגבי המופיע על  מושלשיאין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון 
פי הוראות התווית, עלול -ם קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא עליהשירותים הווטרינרי

 ! עבירה על החוקסביבה ומהווה לחיים, מסוכן לבריאות הציבור והלפגוע במשתמש, בבעלי 
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