
Τα στοιχεία του παρόντος αφορούν στα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στην Ελλάδα. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                                                                                   
Ετικέτα φιάλης των 250 ml 

 
BOLFO

®
 spray 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

BOLFO spray 

 

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

  

Τα 100 g αερολύματος περιέχουν: 

Propoxur (2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate) 0,25 g   

Έκδοχα: 

Fresh fragrance essence 760712 HR, Citric acid anhydrous, Isopropyl alcohol, Propane/Butane 

mixture 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Αερόλυμα 
 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Φιάλη των 250 ml (153 g) 

 

5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)  

 

Σκύλος, Γάτα 

 

6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των ψύλλων, των κροτώνων και των φθειρών στο τρίχωμα και στον 

περιβάλλοντα χώρο των σκύλων και των γατών. 
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Ψεκάστε τις προσβληθείσες περιοχές στο σώμα του ζώου με φορά αντίθετη προς αυτή του τριχώματος 

και μέχρι το τρίχωμα να υγρανθεί. Η χρήση του προϊόντος στα νεαρά ζώα επιτρέπεται. Ψεκάστε τα 

νεαρά ζώα ελαφρά. Μην ψεκάζετε τα μάτια και τη μύτη. 

Ψεκάστε τους χώρους παραμονής του ζώου, όπου τα παράσιτα και οι διάφορες μορφές ανάπτυξής 

τους (π.χ. προνύμφες) διαβιούν. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 50 cm για λίγα λεπτά, καλύπτοντας 

όλη την επιφάνεια, ειδικότερα τα καλάθια και τις κουβέρτες. Επαναλάβατε τη θεραπεία μία ή δύο 

φορές την εβδομάδα για μακρύ χρονικό διάστημα. 
 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν απαιτείται.  
 

9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 

 

Αντενδείξεις 

Να μην εφαρμόζεται σε ζώα κάτω των τριών μηνών. 

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενή ή καταπονημένα ζώα.  
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Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που προορίζονται για την παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων. 

 
Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Δεν είναι γνωστή καμία. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην 

παρούσα ετικέτα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 

Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις δυσανεξίας σε κλινικές μελέτες σε σκύλους και γάτες μετά τη 

χορήγηση διπλάσιας δόσης του δραστικού συστατικού. 

Η υπερβολική υπερδοσία και η κατάποση λόγω ατυχήματος μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα 

δυσανεξίας ή δηλητηρίασης, όπως υπερβολική σιελόρροια, μύση, έμετος ή διάρροια. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό. 

Αντίδοτο: θειική ατροπίνη 

 

 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

Δεν είναι γνωστή καμία. 

 

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

Να μην εφαρμόζεται στα ζώα κατά την περίοδο της γαλουχίας.  

 

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου  

Δεν υπάρχουν. 
 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 

Γενικές προφυλάξεις 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.  

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές. 

Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα, το στόμα και το ρουχισμό. 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. 

Αυτό το προϊόν περιέχει καρβαμιδική ένωση. Σε περίπτωση τοξικών συμπτωμάτων να αναζητήσετε 

ιατρική βοήθεια. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό 

προϊόν σε ζώα 

Μόνο για εξωτερική χρήση.  

Να μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα και θερμή επιφάνεια. 

Να μην ανοίγετε βίαια ή να μην προκαλείται ζημιά στο δοχείο. 

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με το δέρμα πλύνετε με νερό και σαπούνι. Σε 

περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό. 

Μετά τη θεραπεία βγάλτε τα βρεγμένα ρούχα, πλύνετε τα χέρια, το εκτεθειμένο δέρμα και πρόσωπο 

σχολαστικά με σαπούνι και νερό. 

Μην εισπνέετε το προϊόν. 

Να το χρησιμοποιείτε μόνο σε χώρο με καλό αερισμό. 

Μην ψεκάζετε ενάντια στον άνεμο. 

Κατά την εφαρμογή αποφύγετε έκθεση άλλων ατόμων.  

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό προποξούρη ή σε κάποιο από τα έκδοχα 

πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες, ιδιαίτερα στο 3ο 

τρίμηνο. 

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ζώα που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία, όσο 

είναι βρεγμένα. 

 



 

 

 

3 

Άλλες προφυλάξεις 

Αυτό το προϊόν είναι υψηλά τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πτηνά και τις μέλισσες. 

Μην επιτρέπετε σε σκύλους που έχουν λάβει πρόσφατα θεραπεία να κολυμπούν σε υδροφόρο 

ορίζοντα που περιέχει υδρόβιους οργανισμούς. 

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο υδρόβιο 

περιβάλλον. 

Καταστρέψτε ή απορρίψτε τους κενούς περιέκτες σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.   

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

 

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος} 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Το δοχείο είναι υπό πίεση. Να μην εκτίθεται 

στον ήλιο και σε θερμοκρασία άνω των 50 °C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη 

χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.  

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

 

Να απορρίπτονται μόνο κενές φιάλες. 

Μη μολύνετε ποτάμια, δεξαμενές, υδροφόρους ορίζοντες, φράγματα και άλλες πηγές νερού.   

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του ή 

κενοί περιέκτες πρέπει να απορρίπτονται ασφαλώς σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.  
 

13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή. 

  

14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  

BAYER ANIMAL HEALTH GmbH  
D-51368 Leverkusen, Germany 

 

16. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

37947/14-05-2013/Κ-0007603  

  

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Παρτίδα {αριθμός} 

 

 
 


