Nosestat – solution / Нозестат - разтвор
Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване
на партидата:
" Примавет - София" ООД
ул. "Княз Борис I" № 198, гр. София, България
Тел. 0878 83 17 44
E-mail: office@primavet.com
Активни субстанции:
Iodine
4,0 g / 100 ml
Formic acid
5,0 g / 100 ml
Терапевтични показания:
За лечение и профилактика на нозематозата при пчелни семейства.
Противопоказания:
Продуктът Нозестат-разтвор да не се смесва с други профилактични и лечебни продукти
при прилагането със захарния сироп за подхранване, тъй като активните субстанции в
продукта са реактивоспособни.
Да не се употребява по време на медосбора.
Неблагоприятни реакции: няма известни
Ако забележите сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този
ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия
ветеринарен лекар.
Видове животни, за които е предназначен ВМП: пчели в пчелни семейства
Дозировка, метод и начин на прилагане:
Вътрешно, с подхранващ захарен сироп (1:1) или медно захарно тесто.
Съдържанието на флакон № 1 (80 ml) и № 2 (20 ml) се смесват, като съдържанието на
флакон № 2 се добавя към флакон № 1 и сместа се разклаща. Така приготвената смес е
годна за употреба 20 дни.
Към 1 L захарен сироп или 1 kg медно захарно тесто, се добавят 5 ml от горната смес.
Третирането с приготвения медикаментозен сироп се провежда 3 пъти през 3 дни с по
500-800 ml, като след една седмица се повтаря по същата схема.
Третирането с медикаментозно медно захарно тесто се извършва с 200-300 g, като след
приемането му третирането може да се повтори.
Съвет за правилно приложение:
Прилагането на продукта Нозестат-разтвор се извършва не по-късно от 7 (седем) дни от
началото на медосбора.
За избягване на предозирането на продукта Нозестат-разтвор, използвайте мерителната
спринцовка, която се намира в опаковката.
Карентен срок: нула дни.
Специални условия на съхранение на продукта:
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 25 ˚C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

Този ветеринарномедицински продукт да не се използва след изтичанe срока на годност,
посочен върху опаковката. За последен ден от срока на годност се приема последният ден
от посочения месец.
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 2 години (при условие, че
разтворите във флакон 1 и 2 не са смесени, а първичните опаковки са добре затворени)
Срок на годност след смесване на разтворите във флакон 1 и 2: 20 дни
Срок на годност след смесване със захарен сироп или с медно захарно тесто: 3 дни
Специални предупреждения:
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен
ВМП: няма
Специални предпазни мерки за лицата, които прилагат
ветеринарномедицинския продукт на животните:
индивидуално предпазно оборудване: трябва да се носят полиетиленови или латексови
ръкавици и предпазна работна престилка при работа с нозестат-разтвор, с цел да се
избегне на оцветяване и дразнене на кожата и/или оцветяване на облеклото
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: няма
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на
взаимодействие:
продуктът нозестат да не се смесва с други профилактични и лечебни продукти, тъй като
активните субстанции в продукта са силно реактивоспособни
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:
за избягване предозирането на продукта нозестат-разтвар се препоръчва използване на
мерителната спринцовка, която се намира в опаковката.
Прилагането на продукта в стандартни хранилки за кошери също би намалило риска от
предозиране.
Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от
него, ако има такива:
попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с неупотребени количества от
нозестат-разтвор. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.
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