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PROSPECT -
 

SPRAY ECTOCID HERBA pentru 
CÂINI, PISICI şi PĂSĂRI DE COLIVIE

- flacoane x 100 ml
COMPOZIŢIE: 

Conţine :
 extract de Tanacetum cynerariifolium flowers

INDICAŢII:

Produs natural, recomandat ca adjuvant în tratamentul infestaţiilor cu pureci, căpuşi şi păduchi la 
câini, pisici şi păsări de colivie.

MOD DE ADMINISTRARE: - uz extern.

Se pulverizează soluţia la rădăcina firelor de păr şi pe piele, de la o distanţă de 10-15 cm. Se indică 
4-5 pulverizări pe kilogram. Nu se utilizează la animalele sub 3 luni.
La păsări de colivie: - se pulverizează soluţia sub aripi de la o distanţă de 10-15 cm. Se indică 1-3 

pulverizări în funcţie de talie. Se pulverizează şi colivia. Nu se indică la puii mai mici de 3 luni.
A se feri ochii şi alte zone sensibile. 
Nu se utilizează la animalele bolnave, convalescente, animale cu insuficienţă hepatică şi renală. Nu 

se utilizează la femelele gestante şi în perioada lactaţiei. Animalele pulverizate se ţin sub observaţie până se 
usucă blana (ferit de sursă de căldură, a nu lăsa să se lingă).

PRECAUŢII:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contaminarea alimentelor şi a furajelor.
Evitaţi contactul cu ochii, spălaţi mâinile după utilizare.
Pulverizarea se face în aer liber. Nu se utilizează în prezenţa unei surse de foc.
Nu se fumează în timpul utilizării. Nu se refoloseşte flaconul după golire.
Nu se utilizează la animalele, păsările cu interes economic.

PĂSTRARE: 

La temperatura camerei (15 – 25 grade C), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi 
umezeală.

VALABILITATE: 

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.
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