
Scalibor 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Deltamethrin 1,000 g 
Χρωματοποιητής q.s. χρώμα 
Έκδοχα q.s. 1 περιλαίμιο των 25 g 

Λευκό περιλαίμιο 
Titanium dioxide (E 171) 0,375 g 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΦ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
Δικαιούχος: 
Intervet International BV, Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands 
Παρασκευαστής – Συσκευαστής:  
Intervet Production SA, Igoville, France 
Intervet International BV, Boxmeer, The Netherlands 
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
Intervet Hellas AE, Παπαρηγοπούλου3, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Σκύλος 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Για εξωπαράσιτα του σκύλου ευαίσθητα στη δελταμεθρίνη: 

- πρόληψη της παρασίτωσης από κρότωνες για περίοδο 6 μηνών 

- πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους για περίοδο 4 μηνών 

- πρόληψη από το τσίμπημα της φλεβοτόμου σκνίπας για περίοδο 5 μηνών.  

- αντι-νυγματική δράση κατά των ενηλίκων κωνώπων (Culex pipiens pipiens) για 
περίοδο 6 μηνών. 

Για να επιτευχθεί πλήρης προστασία εναντίον κροτώνων, ψύλλων, φλεβοτόμων 
(σκνιπών) και κωνώπων, συστήνεται η αλλαγή του περιλαίμιου Scalibor 4 μήνες μετά 
από την αρχική εφαρμογή και η χρήση του περιλαίμιου συνέχεια χωρίς διακοπή από τον 
Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. 
Επειδή το προϊόν δεν έχει την κλασσική απωθητική δράση κατά των κροτώνων, είναι 
δυνατό να παρατηρηθεί η παρουσία κροτώνων μετά από την εφαρμογή του περιλαίμιου. 
Τα παράσιτα αυτά θα πεθάνουν μετά από την έκθεσή τους στο δραστικό συστατικό του 
περιλαίμιου που βρίσκεται στο σκύλο. Η πρόσληψη από αυτά τοξικής ποσότητας της 
δραστικής ουσίας έχει ως αποτέλεσμα την υπερδιέγερση, που ακολουθείται από 



παράλυση και θάνατο. Ως εκ τούτου, είναι απίθανο να φθάσουν οι κρότωνες στο στάδιο 
της μύζησης αίματος.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ 
Ένα περιλαίμιο ανά σκύλο.  

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Προσαρμόστε το περιλαίμιο στο λαιμό του σκύλου. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Προσαρμόστε το περιλαίμιο στο λαιμό του σκύλου χωρίς να τον σφίγγετε. 
Κόψτε το περίσσευμα του περιλαίμιου σε απόσταση 5 cm από την πόρπη. 
Το περιλαίμιο πρέπει να τοποθετείται στο σκύλο μία τουλάχιστον εβδομάδα προτού 
βρεθεί στο μολυσμένο περιβάλλον.  
Το πλύσιμο του σκύλου δεν επηρεάζει τη δραστικότητα του περιλαίμιου. 
Το περιλαίμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυνάρια από την ηλικία των 7 εβδομάδων και 
άνω. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στο δραστικό 
συστατικό. 
Να μη χρησιμοποιείται σε κυνάρια ηλικίας μικρότερης των 7 εβδομάδων. 
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες. 
Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με εκτεταμένες δερματικές αλλοιώσεις. 

ΑΝΕΠΙΘΥΜHΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στο σημείο εφαρμογής του περιλαίμιου είναι δυνατό να παρατηρηθεί ελαφριά απώλεια 
του τριχώματος και ερεθισμός του δέρματος. 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ευαίσθητοι σκύλοι είναι δυνατό να αντιδράσουν και να 
εμφανίσουν γενικευμένα ή τοπικά συμπτώματα υπερευαισθησίας (ερύθημα, κνησμό, 
απώλεια τριχώματος, φαγούρα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφαιρέστε αμέσως το 
περιλαίμιο.  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Δεν εφαρμόζεται.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 25°C 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

- Σε περίπτωση εκτεταμένου τοπικού ερεθισμού ή εμφανούς αλλεργικής αντίδρασης, 
αφαιρέστε αμέσως το περιλαίμιο. 



- Πλένετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και κρύο νερό μετά από το χειρισμό του 
περιλαίμιου. 

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το περιλαίμιο, ή να το γλύφουν. 

- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το στόμα. Εάν το περιλαίμιο έρθει σε επαφή με 
τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό. 

- Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στη δελταμεθρίνη ή σε ένα ή περισσότερα 
από τα συστατικά του περιλαίμιου πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν. 

- Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή των ματιών, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

- Μην επιτρέπετε στα ζώα, στα οποία τοποθετήθηκε το περιλαίμιο, να κοιμούνται σε 
επαφή με ανθρώπους και ειδικότερα με παιδιά. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή 
ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες 
απαιτήσεις. Επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Μη μολύνετε 
με το προϊόν ή τη συσκευασία του μικρές λίμνες, διαύλους νερού ή τάφρους.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥΟ 
ΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
28-05-2004 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η δελταμεθρίνη, το δραστικό συστατικό του περιλαίμιου Scalibor, είναι ένα συνθετικό 
πυρεθροειδές που χαρακτηρίζεται από ακαρεοκτόνο και εντομοκτόνο δράση. Ο τρόπος 
δράσης της είναι η τροποποίηση της διαπερατότητας των διαύλων του νατρίου, με 
αποτέλεσμα την υπερδιέγερση και τελικά την παράλυση (shock), το μυϊκό τρόμο και το 
θάνατο των παρασίτων. 
Η δερματική απορρόφηση της δελταμεθρίνης είναι ασήμαντη. 
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά ανεπιθύμητες ενέργειες σε θηλυκούς σκύλους, οι οποίοι 
φορούσαν το περιλαίμιου σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Δεν 
παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα στα κυνάρια , οι μητέρες των οποίων φορούσαν 
κολάρο μέχρι το τέλος του θηλασμού.  

Υπερδοσολογία: 
Σε περίπτωση τυχαίας μάσησης και κατάποσης του περιλαίμιου από το σκύλο, είναι 
πιθανό να παρατηρηθούν τα ακόλουθα συμπτώματα: αποπροσανατολισμός, μυϊκός 
τρόμος και υπερέκκριση σιέλου. Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται μετά από 48 ώρες. 
Το αντίδοτο είναι η διαζεπάμη. 



Διάρκεια ζωής  
36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη από 25˚C. 

Συσκευασία: 
Κυτίο με ένα φάκελο με ένα περιλαίμιο των 65 cm 

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210-7793777 
Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται συνταγή. 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας ΕΟΦ: 44914/27-11-2000 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας ΕΟΦ: 4454/4-2-2005 (ανανέωση) 
Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. 

 


