
ІНСТРУКЦІЯ
Протипаразитарний нашийник FAVORITE 

(для собак)

Опис
Полімерна стрічка зі специфічним запахом складових 
компонентів.

Фармакологічні властивості
Нашийник протипаразитарний містить дві діючі речовини
- амітраз і фіпроніл.

Амітраз, що входить до складу нашийника, є акарицидом 
контактної дії, активний відносно іксодових і 
демодекозних кліщів. Амітраз швидко паралізує  кліщів 
запобігаючи передачу захворювання.  
Акарицидний компонент препарату постійно виділяється 
протягом 4 місяців, забезпечуючи захист тварини від 
іксодових кліщів. 

Профілактичні нашийники є єдиним продуктом, який, як 
було доведено, запобігає передачі трьох основних 
кліщових захворювань: хвороби Лайма, бабезиоза і 
риккетсиоза.

Склад
10 см нашийника містять діючі речовини: амітраз - 600 мг, 
фіпроніл - 350 мг, допоміжні речовини - компоненти 
ефірних масел.

Застосуванння
Профілактика і лікування собак при ураженні 
ектопаразитами: паразитоформними  кліщами 
(Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Ixodes spp) і вошами, 
блохами (Ctenocepephalus spp.), малофагами на 
імагінальній та личинковій стадіях розвитку. 

Нашийник можна використовувати як додатковий засіб 
при профілактиці демодекозу собак.

Дозування
• Нашийник закріпляють вільно навколо шиї тварини 

таким чином, щоб між шиєю та нашийником 
залишався невеликий (у 2 пальці) проміжок. 

• Довжина нашийник регулюється залежно від 
розміру тварини. Для тварин, що ростуть, слід 
залишити відрізок нашийника для послаблення по 
мірі росту тварини.

Постійне використання нашийника забезпечує захист 
тварин від кліщів протягом 4 місяців, проти демодекозних 
кліщів - на протязі 1 місяця.  Ефективність захисту від 
кліщів на 100% через 24 години після початку 
застосування. Ефективність не зменшується при 
намоканні собаки. 



Протипоказання
• Не застосовувати цуценятам віком до 8 тижнів. 
• Не застосовувати одночасно з іншими 

інсектицидами.
• Не застосовувати хворим і виснаженим тваринам, 

самкам під час вагітності та годування.

Застереження
• Відкривати упакування с нашийником 

безпосередньо перед використанням.
• Після маніпуляцій з нашийником слід ретельно 

вимити руки теплою водою з милом.

Умови зберігання
Зберігати нашийник у закритому упакуванні в сухому 
недоступному для дітей та тварин місці, окремо від 
харчових продуктів та кормів за температури  від 0 до 
30˚С.

Термін придатності
У закритому упакуванні - 2 роки, після відкриття упаковки 
– 4 місяця.

Тільки для ветеринарного застосування!
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