SERATIC 1,056 g

φαρµακούχο περιλαίµιο για µικρούς έως µεσαίους σκύλους
∆ελταµεθρίνη
EL

1. Όνοµα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας
και του κατόχου της άδειας παραγωγής που είναι υπεύθυνος
για την αποδέσµευση παρτίδων, εφόσον είναι διαφορετικοί
Κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας:
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts 23, 08028 - Βαρκελώνη
Ισπανία
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
AB7 SANTE
Chemin des Monges
31450 Deyme
Γαλλία
Τοπικός αντιπρόσωπος:
Pethealth Ltd.
Konderi 22
18541 Piraeus
Greece

Αυτό το περιλαίµιο είναι σχεδιασµένο µε έναν µηχανισµό κλεισίµατος ασφαλείας (ασφάλεια κατά του στραγγαλισµού). Στην
απίθανη περίπτωση παγίδευσης ενός σκύλου, η ίδια η δύναµη
του σκύλου είναι επαρκής για να χαλαρώσει το περιλαίµιο και να
επιτρέψει τη γρήγορη απελευθέρωσή του.

2. Ονοµασία του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος
SERATIC φαρµακούχο περιλαίµιο για µικρούς έως µεσαίους σκύλους
∆ελταµεθρίνη

12. Ειδικές προειδοποιήσεις
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Επειδή το περιλαίµιο ασκεί την πλήρη επίδρασή του µετά από
µία εβδοµάδα, είναι καλύτερο να εφαρµόσετε το περιλαίµιο 1
εβδοµάδα πριν από την πιθανή έκθεση των ζώων σε µόλυνση.
Οι κρότωνες θα θανατωθούν και θα απορριφθούν από τον σκύλο
µέσα σε 24 έως 48 ώρες µετά την µόλυνση χωρίς να έχουν τραφεί από το αίµα του, αλλά η παραµονή µεµονωµένων κροτώνων
µετά από τη θεραπεία δεν µπορεί να αποκλειστεί. Έτσι, η µετάδοση µολυσµατικών νόσων από τους κρότωνες δεν µπορεί να
αποκλειστεί. Υπό αντίξοες συνθήκες, δεν µπορεί να αποκλειστεί
εντελώς η µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών από τις σκνίπες.
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
∆εν έχει δοκιµασθεί η επίδραση του λουσίµατος στην αποτελεσµατικότητα του προϊόντος.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα:
Η τυχαία κατάποση αυτού του προϊόντος µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις, περιλαµβανοµένων νευροτοξικών επιδράσεων.
Να φυλάσσετε το φακελίσκο µε το περιλαίµιο στο εξωτερικό κουτί µέχρι να είναι έτοιµο για χρήση.
Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν το περιλαίµιο, να παίζουν µε
αυτό ή να το βάζουν στο στόµα τους. Απορρίψτε αµέσως οποιοδήποτε υπόλειµµα ή απόκοµµα του περιλαίµιου. Να πλένετε τα
χέρια σας µε κρύο νερό µετά την εφαρµογή του περιλαίµιου.
Αποφύγετε την παρατεταµένη εντατική επαφή µε το περιλαίµιο
ή µε ένα ζώο που φορά ένα περιλαίµιο (π.χ. να κοιµάστε µαζί),
ιδιαίτερα τα παιδιά.
Μην καπνίζετε, µην τρώτε και µην πίνετε κατά το χειρισµό του
περιλαίµιου. Να το διατηρείτε µακριά από τρόφιµα, ποτά και
ζωoτροφές.
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο
οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα.
Η δελταµεθρίνη µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές αντιδράσεις) σε ευαίσθητα άτοµα. Τα άτοµα µε
γνωστή υπερευαισθησία στη δελταµεθρίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν και το
υπό θεραπεία ζώο. Σε περίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας
απευθυνθείτε σε έναν γιατρό.
Άλλες προφυλάξεις:
Η δελταµεθρίνη είναι τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Να βγάζετε το περιλαίµιο πριν αφήσετε τον σκύλο να κολυµπήσει
και πριν τον κάνετε µπάνιο, προκειµένου να αποφύγετε δυσµενείς συνέπειες για τους υδρόβιους οργανισµούς. Οι σκύλοι δεν
πρέπει να κολυµπούν στο νερό τις πρώτες πέντε ηµέρες χρήσης
του περιλαίµιου.
Εγκυµοσύνη και γαλουχία:
∆εν έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες σε κυοφορούντα θηλυκά
που χρησιµοποιούν το περιλαίµιο κατά την διάρκεια της κυοφορίας και της γαλουχίας, ούτε σε κουτάβια µητέρων υπό θεραπεία
µέχρι τον απογαλακτισµό.
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες
µορφές αλληλεπίδρασης:
Μην χρησιµοποιείτε µε άλλα εκτοπαρασιτοκτόνα (πυρεθροειδή ή
οργανοφωσφορικές ενώσεις).
Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα):
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης του περιλαίµιου από τον σκύλο, απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας. Μπορεί να παρατηρηθούν
τα παρακάτω κλινικά συµπτώµατα δηλητηρίασης: µη συντονισµένες κινήσεις, τρόµος, υπερβολική σιελόρροια, εµετός, ακαµψία των γλουτών. Αυτά τα κλινικά συµπτώµατα συνήθως υποχωρούν µέσα σε 48 ώρες. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ο
ιδιοκτήτης του ζώου πρέπει να απευθυνθεί στον κτηνίατρο και
δεν πρέπει να εφαρµόσει συµπτωµατική θεραπεία· ο κτηνίατρος
πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη εφαρµογής µιας συµπτωµατικής θεραπείας.
Ασυµβατότητες:
∆εν ισχύει.

3. Σύνθεση σε δραστικη ουσια και αλλά συστατικά
Ένα περιλαίµιο των 60 cm (26,40 g) περιέχει:
∆ραστικό(ά) συστατικό(ά):
∆ελταµεθρίνη
1,056 g
Έκδοχα:
Titanium dioxide (E171) 0,396 g
Λευκό φαρµακούχο περιλαίµιο.
4. Ενδείξεις
Το περιλαίµιο έχει:
- Απωθητική δράση (αντιδιατροφική) διάρκειας 5 µηνών για
σκνίπες (Phlebotomus perniciosus).
- Απωθητική δράση για έξι µήνες για κουνούπια (Culex pipiens).
Το περιλαίµιο προστατεύει από:
- Μόλυνση από κρότωνες για 6 µήνες.
- Μόλυνση από ψύλλους για 4 µήνες.
Έχει αποδειχθεί η απωθητική αποτελεσµατικότητά του (αντιδιατροφική) ενάντια στο Phlebotomus spp, µε συνέπεια να µπορεί να
θεωρηθεί µέρος ενός προγράµµατος πρόληψης της λεϊσµανίασης
και των κουνουπιών του είδους Culex pipiens.
5. Αντενδείξεις
Να µην χρησιµοποιείται σε κουτάβια ηλικίας µικρότερης των 7
εβδοµάδων.
Να µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να µην χρησιµοποιείται σε γάτες.
Να µην χρησιµοποιείται σε σκύλους µε δερµατικές αλλοιώσεις.
6. Ανεπιθύµητες ενέργειες
Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί:
- τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις (κνησµός, ερύθηµα, τριχόπτωση),
που παρουσιάζονται στον λαιµό ή γενικά στο δέρµα, κάτι που µπορεί να υποδηλώνει τοπική ή γενική αντίδραση υπερευαισθησίας.
- γαστρεντερικές διαταραχές, όπως εµετός, διάρροια ή υπερβολική σιελόρροια.
- νευροµυϊκά προβλήµατα, όπως αταξία και µυϊκός τρόµος.
Επιπλέον, σε σπάνιες περιπτώσεις, έχει επίσης παρατηρηθεί διαταραχή της συµπεριφοράς (για παράδειγµα, λήθαργος και υπερκινητικότητα), ενίοτε σχετιζόµενη µε το δερµατικό ερεθισµό.
Γενικά, τα συµπτώµατα εξαφανίζονται µέσα σε 48 ώρες µετά την
αφαίρεση του περιλαίµιου. Η θεραπεία πρέπει να είναι συµπτωµατική, καθώς δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν
ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100
υπό θεραπεία ζώα)
- µη συνηθισµένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα
στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα
10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα,
συµπεριλαµβανοµένων των µεµονωµένων αναφορών).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια, ακόµα
και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή
αµφιβάλετε για την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
7. Είδη ζώων
Σκύλοι (0 – 25 kg) (για µικρούς έως µεσαίους σκύλους).
8. ∆οσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός χορήγησης
Ένα περιλαίµιο ανά σκύλο. Το περιλαίµιο µήκους 60 cm προορίζεται για µικρούς έως µεσαίούς σκύλους. Κατάλληλο για λαιµούς
έως 48 cm.
9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Βγάλτε το περιλαίµιο από την συσκευασία του και αφαιρέστε την
προστατευτική ταινία. Προσαρµόστε το περιλαίµιο γύρω από τον
λαιµό του ζώου χωρίς να το σφίξετε πολύ. Πρέπει να χωρούν
δύο δάχτυλα, το ένα δίπλα στο άλλο, µεταξύ του περιλαίµιου και
του λαιµού του σκύλου. Περάστε την άκρη µέσα από την αγκράφα και κόψτε το κοµµάτι που περισσεύει πάνω από τα 5 cm.
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10. Χρόνος αναµονής
∆εν εφαρµόζεται.
11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε τα σακουλάκια στο εξωτερικό / µεταλλικό κουτί, για
να τα προστατεύσετε από το φως.
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν
µετά από την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα
ή στο κουτί µετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ». Η ηµεροµηνία λήξεως
συµπίπτει µε την τελευταία ηµέρα του συγκεκριµένου µήνα.

13. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος
κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που
προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος
Η δελταµεθρίνη είναι τοξική για τις µέλισσες, τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισµούς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εισέλθει σε υδατικά ρεύµατα. Μην απορρίπτετε το περιλαίµιο στο
περιβάλλον ή στο νερό µετά την χρήση του.
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρµακοποιό σας για
τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων φαρµάκων. Τα
µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
14. Ηµεροµηνία της τελευταίας έγκρισης του φύλλου οδηγιών χρήσεως
05/2020
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15. Άλλες πληροφορίες
Μεγέθη συσκευασίας:
Χάρτινο ή µεταλλικό κουτί µε ένα φακελίσκο που περιέχει 1 περιλαίµιο των 60 cm.
Χάρτινο ή µεταλλικό κουτί µε δύο φακελίσκους που περιέχουν 1
περιλαίµιο των 60 cm.
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

SERATIC 1,056 g

Collier médicamenteux pour chiens de petite à moyenne taille
Deltaméthrine
FR

1. Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché et du titulaire de l’autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 Barcelone
Espagne
Fabricant responsable de la libération des lots :
AB7 SANTÉ
Chemin des Monges
31450 Deyme
France
2. Dénomination du médicament vétérinaire
SERATIC Collier médicamenteux pour chiens de petite à
moyenne taille
Deltaméthrine
3. Liste de la substance active et d’autres substances
Un collier de 60 cm (26,40 g) contient :
Substance active :
Deltaméthrine
1,056 g
Excipient :
Dioxyde de titane (E171) 0,396 g
Collier médicamenteux blanc.
4. Indications
Le collier présente :
- Effet répulsif (anti-appétant) pendant 5 mois pour les phlébotomes (Phlebotomus perniciosus).
- Effet répulsif pendant 6 mois pour les moustiques culicidés
(Culex pipiens).
Le collier empêche :
- Infestation par les tiques pendant 6 mois.
- Infestation par les puces pendant 4 mois.
L’efficacité répulsive (anti-appétante) contre le Phlebotomus spp
a été démontrée. On peut donc l’envisager dans le cadre du programme de prévention de la leishmaniose et des moustiques
Culex du complexe Culex pipiens.
5. Contre-indications
Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou
à l’un des excipients.
Ne pas utiliser chez les chats.
Ne pas utiliser chez les chiens présentant des lésions cutanées.
6. Effets indésirables
En de rares occasions, il a été observé :
- des réactions allergiques locales (prurit, érythème, chute des
poils) impliquant le cou ou la peau en général, ce qui pourrait
indiquer une réaction d’hypersensibilité locale ou générale.
- symptômes gastro-intestinaux tels que les vomissements, la
diarrhée et l’hypersalivation.
- problèmes neuromusculaires tels que l’ataxie et les tremblements musculaires.
De plus, en de rares occasions, un comportement altéré (par
exemple, léthargie et hyperactivité) a également été signalé,
parfois associé à l’irritation cutanée.
En général, les symptômes disparaissent dans les 48 heures
suivant le retrait du collier. Le traitement doit être symptomatique car aucun antidote spécifique n’est connu.
La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :
- très fréquent (effets indésirables chez plus d’un animal sur 10
animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y
compris les cas isolés)
Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament
n’a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.
7. Espèces cibles
Chiens (0 - 25 kg), pour chiens de petite à moyenne taille.
8. Posologie pour chaque espèce, voie(s) et mode d’administration
Un collier par chien. Le collier de 60 cm de long est destiné pour
les chiens de petite à moyenne taille. Il convient aux cous mesurant jusqu’à 48 cm.
9. Conseils pour une administration correcte
Retirer le collier de son emballage et séparer la bande de
confort détachable. Ajuster le collier autour du cou de l’animal
sans le serrer trop fort. Deux doigts côte à côte devraient pouvoir être insérés entre le collier et le cou du chien. Faire glisser
l’extrémité à travers la boucle et couper toute longueur excédentaire supérieure à 5 cm.
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Ce collier a été conçu avec un mécanisme de fermeture de sécurité (sécurité anti-étranglement). Dans le cas peu probable où un
chien y serait pris au piège, la force propre du chien serait suffisante pour élargir le collier et permettre une libération rapide.
10. Temps d’attente
Sans objet.
11. Conditions particulières de conservation
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver les sachets dans l’emballage extérieur/boite métallique de façon à protéger de la lumière.
Ne pas utiliser ce produit médicinal vétérinaire après la date de
péremption figurant sur la boîte après la mention EXP. La date
de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.
12. Mise(s) en garde particulière(s)
Précautions particulières pour chaque espèce cible:
Puisque le collier produit son plein effet après une semaine,
il doit être préférentiellement placé 1 semaine avant que les
animaux ne soient susceptibles d’être exposés à l’infestation.
Les tiques seront tuées et tomberont de l’hôte dans les 24 à 48
heures après l’infestation sans avoir pris de repas sanguin, mais
l’attachement de tiques isolées après traitement ne peut être
exclu. Ainsi, la transmission de maladies infectieuses par les
tiques ne peut être exclue. Dans des conditions défavorables, la
transmission de maladies infectieuses par les phlébotomes ne
peut pas être totalement exclue.
Précautions particulières d’utilisation chez les animaux:
L’effet des shampooings sur l’efficacité du produit n’a pas été testé.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:
L’ingestion accidentelle de ce produit peut provoquer des effets indésirables, y compris des effets neurotoxiques. Conserver le sachet
avec le collier dans l’emballage extérieur jusqu’à son utilisation.
Éviter de laisser les enfants toucher le collier, jouer avec celui-ci
ou le mettre dans leur bouche. Jeter immédiatement tout résidu
ou morceau excédentaire du collier. Se laver les mains à l’eau
froide après avoir ajusté le collier.
Éviter tout contact intensif prolongé avec le collier ou un animal
portant un collier (par exemple, dormir avec celui-ci), en particulier les enfants
Ne pas fumer, manger ou boire en manipulant le collier. Conserver
à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
En cas d’exposition orale ou d’ingestion accidentelle, demander
immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou
l’étiquette du produit.
La deltaméthrine peut provoquer des réactions d’hypersensibilité
(allergiques) chez les personnes sensibles. Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la deltaméthrine doivent éviter
tout contact avec le produit médicinal vétérinaire et l’animal traité.
Consulter un médecin en cas de réactions d’hypersensibilité.
Autres précautions:
La deltaméthrine est toxique pour les organismes aquatiques.
Retirer le collier avant de permettre au chien de nager et avant
de le baigner pour éviter les effets néfastes sur les organismes
aquatiques. Il convient d’empêcher le chien de nager dans l’eau
pendant les cinq premiers jours de port du collier.
Gestation et lactation:
Aucun effet secondaire n’a été observé chez les chiennes gestantes
utilisant le collier pendant la période de gestation et de lactation, ni
chez les chiots des mères traitées avec le collier jusqu’au sevrage.
Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions :
Ne pas utiliser avec d’autres ectoparasiticides (pyréthrinoïdes
ou organophosphates).
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes):
En cas d’ingestion accidentelle du collier par le chien, contactez
votre vétérinaire. Les signes cliniques d’intoxication suivants
peuvent être observés : manque de coordination des mouvements, tremblements, hypersalivation, vomissements, rigidité
de l’arrière-train. Ces signes cliniques disparaissent généralement dans les 48 heures. En cas d’ingestion accidentelle, le
propriétaire de l’animal doit contacter le vétérinaire et ne pas
initier de traitement symptomatique, le vétérinaire doit évaluer
la nécessité d’un traitement symptomatique.
Incompatibilités:
Sans objet.
13. Précautions particulières pour l’élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de ces
médicaments, le cas échéant
La deltaméthrine est toxique pour les abeilles, les poissons et
d’autres organismes aquatiques. Ce produit ne doit pas pénétrer
dans les cours d’eau. Ne pas jeter le collier dans l’environnement ou dans l’eau après l’avoir utilisé.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien comment vous débarrasser des médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces
mesures contribuent à préserver l’environnement.
14. Date de la dernière notice approuvée
Juin 2020
15. Informations supplémentaires
Présentation
Boîte en carton ou métallique avec un sachet contenant 1 collier
de 60 cm.
Boîte en carton ou métallique avec deux sachets contenant 1
collier de 60 cm.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
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