
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

DuowinContactoldat  A. U. V. 

 

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ, AMENNYIBEN 

ETTŐL  ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ 

NEVE ÉS CÍME 

Virbac S.A. (1
ére

Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Franciaország). 

 

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE 

DuowinContact oldat A. U. V. 

 

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 

1 ml oldat tartalmaz: 

Hatóanyagok:     mg 

Permetrin (cis 40/trans 60)   400,0 

Piriproxifen     3,0 

 
Segédanyagok: 

Butilhidroxianisol     0,2 

Butilhidroxitoluol     0,1 

Dietilénglikol-monoetiléter ad 1 ml 

 

4. JAVALLAT(OK) 

Kutyák permetrinre és piriproxifenre érzékeny bolha- és kullancs-fertőzöttségének kezelésére és 

megelőzésére. 

Bolhák (Ctenocephalidesfelis) ellen: 

4 héten keresztül védelmet nyújt a bolha imágók ellen.  

A fejlődésgátló hatása során 8 héten keresztül megakadályozza a fejlődési stádiumok ivarérett bolhákká 

történő alakulását.  

Kullancsok (Rhipicephalussanguineus és Ixodes ricinus) ellen: 

4 héten keresztül védelmet nyújt az újrafertőződés ellen.  

 

5. ELLENJAVALLATOK 

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segéd- és vivőanyagával szembeni ismert 

túlérzékenység esetén.  

Nem alkalmazható macskán. 

Nem alkalmazható két hónaposnál fiatalabb és 2 kg-nál kisebb súlyú állaton 

Nem alkalmazható beteg, lábadozó, legyengült állatokon, valamint bőrsérülések esetén.  

Nem alkalmazható vemhes és szoptató szukákon. 

 

6. MELLÉKHATÁSOK 

Az állatok a megállapított dózisú kezelést jól tűrik. Ha mégis az intolerancia jelei mutatkoznak, bő vízzel 

fürdessük meg az állatot. 

A kezelt állatokon ritkán hányás, nyálzás vagy viszketés tapasztalható, a tünetek általában enyhék és 

spontán megszűnnek.  

Vizes szőrön alkalmazva átmeneti fehér elszíneződés tapasztalható.  

 

7. CÉLÁLLAT FAJ 

Kutya 

 

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 

Adagolás: 

A DuowinContact oldat A.U.V. készítmény 2-4- 8 ml-es pipettákban kerül kiszerelésre. 

0,50 ml / ttkg készítmény, ami egyenértékű 200 mg permetrinnel és 1,6 mg pyriproxyfen /ttkg-al. 

kistestű kutya  2-7,5 kg  1 db 2 ml-es pipetta  

közepes testű kutya  7,5 kg-15 kg 1db 4 ml-es pipetta  

nagytestű kutya:   15 kg-30 kg 1 db 8 ml-es pipetta  

nagyon nagy testű kutya:  30 kg fölött 2 db 8ml-es pipetta 



A kezelés hatékonysága a termék pontos alkalmazásától függ, a kezelést csak négy hét után lehet 

megismételni.  



2. 

 

Alkalmazási mód: 

A pipettát közvetlenül a kezelés előtt nyissuk ki. 

Tartsuk álló helyzetben, majd a lepkeszárny alakú védőkupak tengely körüli elfordításával törjük le a 

kupakot. A készítményt közvetlenül a hát bőrére vigyük fel, a faroktőtől kiindulva a nyak irányába. 

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény kizárólag a bőrön maradjon a dorsalis vonal mentén. Időnként mérsékelt 

nyomást gyakoroljuk a pipettára. Ha a pipettában maradt oldat, azt a farktő és a lapocka tájékra vigyük fel 

olyan helyre, hogy az állat ne tudja lenyalni.  

 

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

A készítményt az állaton hagyjuk természetes módon megszáradni. A kezelés után a kutyán lévő kullancsok 

még két napig is életben maradhatnak a kutya bőrébe fúródva. Ezért javasolt a kullancsok eltávolítása a 

kezelés előtt, a további vérszívás megakadályozása céljából.  

 

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

A készítménnyel élelmiszertermelő állatok nem kezelhetők.  

 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

Eredeti csomagolásban (15-25 
o
C között) tartandó.  

Hő- és gyújtóforrásoktól távol tartandó. 

Gyermekek elől elzárva tartandó! 

Ételtől, italtól és takarmánytól elkülönítve tárolandó. 

Lejárati idő: 

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje 2 év.  

A felbontott pipetta tartalma 24 órán belül felhasználandó. 

 

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) 

Különleges figyelmeztetések az állatokon való alkalmazáshoz 

Csak külsőleg alkalmazható.  

A termék hatékonysága csökkenhet, ha közvetlenül a kezelés után a kutyát lemossuk, vagy samponozzuk.  

Kerülni kell, hogy a készítmény a kutyák szemébe jusson, vagy véletlenül lenyalják. 

Nem zárható ki egy-egy kullancs megtapadása a kutyán, ezért az általuk közvetített fertőző betegségek 

átadását kedvezőtlen körülmények között nem lehet teljes mértékben kizárni.  

Az állatokról származó bolhák elszaporodásának megakadályozására az állatok pihenő és tartózkodási 

helyét megfelelő rovarirtó szerrel kezelni és porszívózni szükséges.  

 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

A készítmény alkalmazásakor gumikesztyűt kell viselni. 

Kerülni kell, hogy a készítmény a kezelő személy szemébe vagy bőrére jusson. 

A bőrre vagy szembe jutott készítményt bő vízzel mossuk le.  

A kezelés után alaposan kezet kell mosni.  

Permetrin és piriproxifen iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való érintkezést.  

A kezelés napján a gyermekeket a kezelt kutyáktól távol kell tartani. 

A termék használata közben tilos dohányozni, enni és inni. 

 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

Ne alkalmazzuk egyidejűleg más külső élősködő ellenes készítménnyel. 

 

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, 

 MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK) 

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó 

hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. A készítmény 

élővizekbe, folyókba, tavakba, víztározókba nem kerülhet, mert veszélyes a halakra és más vízi élőlényekre. 

 

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA 

2007. augusztus 23.



 


