EКОСТОП® –плочки
ECOSTOP – lamellae
1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Име: Фирма “Примавет – София” ООД
Aдрес: Р България, Гр. София, бул. “Сливница” № 211 А
За кореспонденция: гр. София 1528, ПК 9
Държава: Р България
Tелефон: 02/ 931 81 41
Факс: 02/ 931 81 41
E-Mейл: primavet@abv.bg
Лице отговорно за освобождаването на партидата: Д-р Петя Съботинова
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
EКОСТОП® –плочки
ECOSTOP – lamellae
Международно наименование на активните субстанции: Thymol

Oleum Menthae piperitae
3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
Всяка плочка съдържа

Thymolum
5.0 g
Oleum Menthae piperitae 2.0 g
Excipiens
ad 51.0 g
Всяка опаковка съдържа 6 плочки.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За профилактика и лечение на вароатозата при пчелите.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага по време на медосбора.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Не са наблюдавани.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от
употребата на този ВМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля
незабавно да уведомите вашия ветеринарен лекар.
7.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Пчели в пчелни семейства.
8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА
ПРИЛАГАНЕ.

Дозиране: Екостоп се прилага от 1 до 3 плочки пролет и есен в зависимост от
силата на пчелните семейства и степента на опаразитеност. Плочките действат в
продължение на 45 дни.

Начин на прилагане: Плочките се разопаковат непосредствено преди употреба.
Поставят се върху горната повърхност на корпусните рамки над пилото.
9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

10. КАРЕНТЕН СРОК
Няма.
11.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

В сухи и проветриви помещения при температура от 5˚С до 30˚С, без пряка
слънчева светлина, далеч от топлинни източници и на недостъпно за деца място.
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)
Да не се прилага по време на медосбора.
3.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА
НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА
ТАКИВА

Не се изискват.
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА
12.2007

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка информация относно този ветеринарномедецински продукт, моля свържете се
с производителя и притежател на лиценза за употреба.
Лиценз за употреба № 476/09.03.2006

Действие: С препарата “Екостоп” активно действащите съставки тимол и
ментово масло, включени в Екостоп - плочки се отделят под формата на пари и
оказват своето лечебно действие продължително време.
Парите на тимола и ментовото масло притежават акарицидно действие спрямо
причинителя на вароатозата по пчелите, акара Varroa destructor. Фумигацията на
пчелите с тях води не само до отпадане на акарите, но и увеличава
продължителността на живота на лекуваните пчели, понеже тимолът и
ментовото масло притежават бактерицидни свойства, поради които значително
намалява микробната обсемененост на пчелните семейства.
Екостоп – плочки е биологичен продукт специално разработен в удобна, лесно
приложима, с добра поносимост и висока ефективност лекарствена форма за
прилагане на тимол и ментово масло в борбата с вароатозата при пчелните
семейства.

