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Цифrrr,р
(розчин для зовнiшнього застосування)
листlвка-вкпадка

Прозора масJu{ниста рiдина жовтуватого кольору.

Склад

мл препарату мiстить дiючу речовину:
цифлутрин - 10,0 мг.
,щопомiжнi речовини: диметилсульфоксид, полiвiнiлпiролiдон, iзопропiловий спирт,
сорбiтану олеат, полiетиленглiколь.
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Фармакологiчнi властивостi

АТС

vеt QP53, екmопаразumuцudа, iнсекmuцаdа i репеленmu (QP53AC12,
цuфлуmрuн)
ПРепарат Цифлур мае контактну iнсектицидну i репелентну дiю щодо комах (гнусу, комах
переносникiв трансмiсивних хвороб великоi рогатоТ худоби): зоофiльних мух (Haematobia
stimulaпs, Lyperosia irritaпs, L, titilaпs, Stomoxys calcitraпs, Musca аutumпаlis, М. Iarvipara, М.
аmiса тощо); кровосисних KoMapiB (Aedes, Дпорhеlеs, Culex); мошок (Boophthora, Simulium,
Schaeпbaueria); мокрецiв (Culicoides, Forcipomya, Zепtосопопорs); rедзiв родiв (Chrysops,
Haematopota, ТаЬапus); оводiв (Hypoderma boyis та Н, liпеаtum), а також щодо гнусу, iксодових
клiшдiв, блiх (Cteпocephalides сапis), вошеЙ (Liпоgпаthus setotus). волосоiдiв (Trichodectes сапis)
та iнших комЕж, якi паразит}aють на тваринах.
!iюча речовина преrтарату, цифлутрин, наJIежить до групи синтетичних пiретроiдiв
другого типу, якi вибiрково зв'язуються з рецепторами нервових клiтин ектопаразитiв та
поруш}тоть роботу натрiевих каналiв нервових клiтин, що призводить до затримки
реполяризацiТ мембраЕ, гilльмування проходження нервових iмпульсiв, IIорушення координацii
pyxiB, пара,тiчу i швидкоТ загибелi комах.
пiсля нанесення на шкiру препарат розподiлtясться по всiй поверхнi тiла, в незначних
кiлькостях резорбуеться шкiрою, що забезшечуе його триваrrу iнсекто-акарицидну i репелентну
дiю.
ПРеПаРат ЦифлУр Еilлежить до маJ]отоксичних длrI теплокровIIих тварин речовин i в
рекомендоваЕих дозах не проявJu{е резорбтивно-токсичноi та подразнюючоi дii.

Застосування

ЗахисТ великоi рогатоТ худобИ вiд iнвазii зоофiльнИх м}х, KoMapiB, мOшок, мокрецiв, гедзiв
та оводiв у пасовиIцний перiод.
Захист собак вiд кровосисних комах, вошей, блiх, волоооiдiв та iксодових клiщiв.
.Щозування
велика рогата худоба: доза препарату становить 5 мл на одну тварину масою до 300 кг
та 10 мл на одну тварину масою понад 300 кг; повiльно та злегка втираючи, препарат наносять
на ср(У чистУ не пошкОдженУ шкiрУ вздовЖ хребта вiд холки до крижiв при температурi
навколишнього середовища не вище 25"с. Пiоля нанесення препарату уникати попадання води
(дощ, купання) на мiсця нанесення впродовж З годин. Щiйних KopiB обробляють одразу пiсля
вечiрньогО доiЪня. НайкращИй захиснИй ефекТ препараТ забезпечуе при одночаснiй обробцi
всього поголiв'я худоби весною пiс-iя вигону на пасовище з наступними обробкаI\dи через кожнi
4-6 тижнiв.
Собаки: доза преrrаратУ становитЬ 1 мл/10 кг маси тiла; препарат наносять та злегка
втираютЬ у шкiрУ в дiлянцi холкИ у перiоД активносТi комаХ та клiщiв. Повторнi обробки
проводять не ранiше нiж за 4 тижнi.

Протипоказання

Не застосовувати препарат TeJuITaM масою тiла до 100 кг!
Не застосовувати препарат цуценятам до 2-мiсячного BiKy!
Не застосовувати вагiтним сукам у першiй половинi вагiтностi!
Застереження
Обмежень щодо використання м'яса та молока вiд великоi рогатоi худоби пiсзrя обробки
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препаратом у рекомендованих дозах немас.
при роботi з препаратом слiд дотримуватися загаJIьних правил особистоi гiгiени i технiки
безIIеки, прийнятих при роботi з ветеринарними препаратамй. Оорооку тварин проводять
у
спецодязi (халатах, ш€шочках, г}мовиХ чоботах, захисних
рукавицях). Пiiля закiнчення роботи
слiд ретельно вимити руки теплою водою з милом.
При випадковому попаданнi препарату на шкiру, слизовi оболонки або в очi ix необхiдпо
промити великою кiлькiстю проточноI води.

Форма виIryску
Пластиковi флакони по 500 мл з дозатором на 5 або 10 мл; пiпетки з полiмерних
матерiалiВ по 0,5; 1,0;2,0; 5,0 або 10,0 мл, об'еднанi в стрип-монодозовому пакуваннi.
Зберiгання.
су"е, добре вентильоване мiсце, захиIцене вiд прямих сонячних променiв, недоступне
для
дiтей i тварин, окремо вiд продуктiв харчування та KopMiB при TeMпepaTypi вiд 8 до 25.с.
TepMiH придатностi
2 роки. TepMiH придатностi пiсля першого вiдкриття (вiдбору) - 2 мiсяцi за
умови
зберiгання в упаковцi виробника та пliльного закриття.

fля

засmосування у веmеранарнiй меduцuнi!

Власник реестрацiйного посвiдчення
ТОВ "БРОВАФАРМА", УкраiЪа

б-р Незалежностi 18-а,
м. Бровари КиiЪськоi обл., 07400

Виробник готового продукту
ТОВ "БРОВАФАРМА", УкраiЪа

б-р Незалежностi 18-а,
м. Бровари КиiЪськоi обл., 07400

