
הרכב: 

קולר אחד באורך 38 ס"מ )משקל 12.5 גר'( מכיל: 

חומרים פעילים:

)Imidacloprid( 1.25 גר' אימידאקלופריד

)Flumethrin( 0.56 גר' פלומתרין

וחומרים בלתי פעילים:

 Titanium dioxide (E171), Iron oxide black

 (E172), Dibutyladipate, Propylene glycol

 dicaprylocaprate, Epoxidised soybean oil,

.Stearic asid, Polyvinyl chloride

התוויות: 

 )Ctenocephalides felis ( להדברת פרעושים, 

ולמניעת הדבקה חוזרת, למשך 7 עד 8 חודשים. 

היעילות נגד פרעושים מתחילה מיד עם ענידת הקולר. 

מגן על הסביבה הקרובה של בעל החיים מהתפתחות 

זחלי פרעושים למשך עד 8 חודשים.

סרסטו יכול לשמש כחלק ממערך הטיפול נגד אלרגיה 

.)FAD( לפרעושים

לקולר פעילות רציפה מתמשכת של קטילת קרציות 

 Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,(

דחייה  ופעולת   )Dremacentor reticulatus

 Ixodes ricinus,( של קרציות )מניעת היצמדות(

 8 עד  למשך   )Rhipicephalus sanguineus

חודשים. הקולר יעיל נגד הלארוות והנימפות )שלבי 

ההתפתחות הצעירים של הקרציות( ונגד הקרציות 

הבוגרות.

יתכן שקרציות שנמצאות על הכלב לפני תחילת 

הטיפול לא ימותו תוך 48 שעות מענידת הקולר 

וישארו צמודות ונראות לעין, לכן מומלץ להסיר 

קרציות שנמצאות על הכלב בזמן ענידת הקולר. 

מניעת ההדבקה בקרציות חדשות מתחילה תוך 

יומיים מענידת הקולר.

לטיפול נגד הדבקה בכינים נושכות

 )Trichodectes canis(

יש לענוד את הקולר לפני תחילת עונת הפרעושים 

והקרציות.

הוראות שימוש והתוויות נגד:

7 שבועות.  אין  אין לטפל בגורים בני פחות מ 

להשתמש במקרה של רגישות לחומרים הפעילים 

או למי מהחומרים הבלתי פעילים. אין להשתמש 

לאחר תאריך התפוגה המוטבע על גבי האריזה.

קולר אחד לבעל חיים, לענידה מסביב לצוואר. 

לשימוש על העור, לשימוש חיצוני בלבד.

יש להוציא את הקולר, מהשקית המגינה עליו, בסמוך 

לזמן השימוש. למתוח את הקולר ולוודא שלא נשארו 

חיבורי פלסטיק בחלק הפנימי שלו. יש לענוד את 

הקולר מסביב לצוואר בעל החיים מבלי להדק אותו 

מדי )יש לוודא שניתן להכניס 2 אצבעות בין הקולר 

לבין הצוואר(. יש להעביר את הקצה דרך הלולאה 

ולגזור את העודף כך שיישאר קצה באורך של לא 

יותר מ 2 ס"מ.

יש לענוד את הקולר ברציפות למשך 8 חודשי ההגנה 

ולהסירו בתום תקופת הטיפול. יש לבדוק מפעם 

לפעם ולהתאים את הקולר במידת הצורך, במיוחד 

במקרה של גורים הגדלים במהירות

תגובות בלתי רצויות:

בימים הראשונים לאחר ענידת הקולר עלולים להופיע 

לעיתים גרד קל ו/או אדמומיות בבעלי חיים שלא 

רגילים לענוד קולר, ודאו שהקולר לא מהודק מדי.

איבוד שיער קל ותגובה עורית קלה עלולים להופיע 

באזור הקולר, התופעות חולפות בד"כ כעבור שבוע 

עד שבועיים ללא צורך בהסרת הקולר. במקרים 

בודדים ניתן להמליץ על הסרת הקולר עד להיעלמות 

התסמינים. 

במידה ומבחינים בסימנים משמעותיים כלשהם, או 

בסימנים שלא מצוינים בעלון זה יש להודיע לווטרינר.

אזהרות למשתמש:

כמו עם כל מוצר וטרינרי, אל תאפשרו לילדים לשחק 

עם הקולר, או לשים אותו בפיהם. אין לאפשר לבעלי 

חיים העונדים את הקולר לישון באותה מיטה עם 

בעליהם, במיוחד לא עם ילדים. על אנשים עם רגישות 

ידועה למרכיבי הקולר להימנע ממגע אתו. 

אמצעי בטיחות ומיגון:

יש לשטוף ידיים, במים קרים, לאחר ענידת הקולר. 

אין לאכול, לשתות, או לעשן בזמן ענידת הקולר. 

יש לשמור את השקית עם הקולר בתוך הקופסא 

החיצונית עד לרגע השימוש. יש להשליך לאשפה 

באופן מידי כל שארית, או קצוות גזורים של הקולר.

סיכונים לסביבה: 

התכשיר רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום 

להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.

קולר לכלבים השוקלים עד 8 ק"ג, )כולל(
קוטל קרציות, פרעושים וכינים,
דוחה קרציות )מונע הצמדות(

*עמיד למים  *חסר ריח

אחסון: 

יש לאחסן מחוץ להישג ידם של ילדים. יש לאחסן 

הרחק ממזון, שתייה, או מזון לבע"ח. אין להוציא את 

הקולר מהאריזה המקורית עד לרגע השימוש. 

טיפול באריזות ריקות:

קולרים לא משומשים או חלקיהם, אריזות ריקות, 

או קולרים משומשים בתום תקופת השימוש, יש 

לעטוף בשקית פלסטיק אטומה ולהשליך את השקית 

לאשפה הביתית. 

אין להשליך קולרים או אריזות ריקות למקורות מים, 

התכשיר רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום 

להשפעות ארוכות טווח לסביבה מימית.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

במקרה של מגע התכשיר בעור יש לרחוץ את המקום 

היטב במים וסבון. אם חדר בטעות חומר לעיניים, יש 

לשטוף אותן בזרם מים חלש למשך 15 דקות. במקרה 

של בליעת התכשיר, או אם הגירוי בעור או בעיניים 

נמשך – יש לפנות לטיפול רפואי, בצרוף אריזת 

התכשיר ועלון זה. מידע לרופא: המרכז הארצי למידע 

על הרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל': 04-8541900 

מידע נוסף:

ככלל, קרציות יפלו מהכלב כעבור 24 עד 48 שעות 

מרגע שעלו עליו, וימותו, מבלי שמצצו דם. 

לא ניתן למנוע באופן מוחלט הצמדות של קרציות 

בודדות, לכן לא ניתן למנוע לחלוטין העברת מחלות 

על ידי קרציות, במידה והתנאים קשים.

כמו עם כל מוצר ארוך טווח, נשירת שיער עונתית 

מאסיבית, עלולה להביא לירידה קלה וחולפת ביעילות 

המוצר, עקב נשירה של חלק מהחומר הפעיל יחד עם 

השיער. השלמת החומר הפעיל ע"י הקולר מתרחשת 

באופן מידי, כך שיעילות מלאה מושגת ללא צורך 

בטיפול נוסף או החלפה של הקולר.

לשליטה אופטימלית בבעיית פרעושים בסביבה נגועה 

מאוד יש לטפל בסביבת המחייה בחומר מתאים.

הקולר עמיד למים, הוא נשאר יעיל גם אם בעל החיים 

נרטב. יחד עם זאת, יש להימנע מחשיפה ממושכת 

למים או לרחצה, שכן זה עלול לקצר את משך פעילות 

הקולר. מחקרים מראים, כי לאחר שהחומר הפעיל 

התפזר בפרווה, חפיפה בשמפו או טבילה במים, פעם 

בחודש, לא מקצרת באופן משמעותי את 8 חודשי 

היעילות של הקולר נגד קרציות, אולם היעילות נגד 

פרעושים מתקצרת בהדרגה, החל מהחודש החמישי.

עם  ת,  וארנבו ת  לדו בחו מעבדה,  מחקרי 

אימידאקלופריד או פלומתרין, לא השפיעו על פוריות 

או רבייה ולא הראו כל תופעות של פגיעה בהריון או 

בעובר, למרות זאת, מכיוון שהשפעת המוצר על חיות 

המטרה לא נבדקה בהריון והנקה ובהעדר נתונים, 

הקולר לא מומלץ לשימוש בכלבות הרות ומניקות.

מפאת טבעו של הקולר, מקרה של מינון יתר אינו 

סביר ולא צפויים סימנים של מינון יתר. 

מינון יתר של 5 קולרים סביב הצוואר נבדק: בכלבים 

בוגרים למשך 8 חודשים ובגורים בני 7 שבועות למשך 

6 חודשים. לא נצפו תופעות שליליות מלבד איבוד 

שיער קל ותגובה עורית קלה. במקרה בלתי סביר של 

בליעת הקולר ע"י בעל החיים, ניתן לצפות לתופעות 

קלות של מערכת העיכול )כגון צואה רכה(.

שני החומרים הפעילים משתחררים לאט ובאופן 

רציף מהקולר אל עורו של בעל החיים. שני החומרים 

נמצאים על פרוות בעל החיים, בריכוזים שקוטלים את 

הקרציות והפרעושים למשך כל תקופת הפעילות של 

הקולר. החומרים מתפשטים מהקולר על פני כל שטח 

עורו של בעל החיים.

פעילות נגד פרעושים מתחילה מיד עם ענידת 

הקולר. יעילות הקולר הוכחה גם נגד פרעושים מסוג 

.Pullex irritanse -ו  Ctenocephalides canis

המוצר דוחה קרציות לכן מצמצם באופן עקיף את 

ההדבקה במחלות שמועברות על ידן. נמצא שהקולר 

יעיל גם נגד קרציות מהסוגים הבאים:

,Ixodes hexagonus, I. scapularis 

.I. holocyclus ו-   Dermacentor variabilis

ב  נגועים  קולרים שיפרו את מצבם של כלבים 

Sarcoptes scabiei והביאו להחלמה מלאה תוך 

3 חודשים.

תנאי מכירה:

אנו אחראים לזה שמוצר זה תואם את המפרט הכימי 

של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על 

גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית 

בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים.

אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש 

בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית 

או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם 

ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים כאלו האחריות חלה 

במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל 

אחריות אחרת ישירה או עקיפה אינה חלה עלינו.

Bayer Animal Health GmbH, גרמניה. יצרן: 

יבוא ושיווק: לידור כימיקלים בע"מ, רח' הנביאים, 

ת.ד.116, רמת השרון 4710002, טל' 03-7606222.

הפצה: וטמרקט שיווק בע"מ ת.ד.4582, סגולה פ"ת 

49277 טל' 03-9393000.

ברישיון השירותים הווטרינרים מס' 1303. הרישיון 

בתוקף עד לתאריך 31.7.2015

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש.

השירותים הווטרינרים קובעים כי שימוש לא נכון 

בתכשיר עלול לפגוע במשתמש, בבעל החיים, מסוכן 

לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.

1.25 g + 0.56 g,  
collar for dogs ≤ 8 kg

סרסטו

לשימוש וטרינרי בלבד  

לשימוש חיצוני בלבד

months 
protection

7-8

Tick
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Larvae

Louse


