
 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ECTOSTOP 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΦ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας :  

 ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.  

 Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β 

15122, Μαρούσι, 

Αττική, Ελλάδα 

Τηλ: +302106910311 

e-mail: info@candilagro.gr 

 

Τοπικός Διανομέας: 

 ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μελίσσια, ΤΚ 15127 

Τηλ:210 6136332    

   

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

BIOVETA S.A. 

Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, 

Czech Republic 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

ECTOSTOP 

 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

1ml Διαλύματος περιέχει: 

Δραστικό συστατικό:    Permethrin    650 mg 

Έκδοχα: 

Butylparaben, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluen, Diethylenglycol monoethyl ether,    

Propylenglycol lauryl. 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Για τον έλεγχο και τη θεραπεία εκτοπαρασιτώσεων από κρότωνες, φθείρες, ψύλλους, νύσσοντα 

και ενοχλητικά έντομα (κουνούπια, σκνίπες, μύγες) στο σκύλο. Η τακτική μηνιαία εφαρμογή 

με το ECTO STOP παρέχει προστασία και μείωση του αριθμού των ενήλικων εντόμων που 

προσβάλουν το σκύλο. 

Το ECTO STOP προστατεύει το σκύλο από την προσβολή από κουνούπια (Aedes aegyepti) για 

χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων, από την προσβολή από σκνίπες (Phlebotomus perniciosus) 

για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων και από την προσβολή από μύγες (Musca domestica, 

Stomoxys calcitrans) για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων από την εφαρμογή του. 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων. 

ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΓΑΤΕΣ. 

 

 

mailto:info@candilagro.gr


 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Σε ένα μικρό αριθμό ζώων παρατηρείται μετά τη εφαρμογή  ένας παροδικός ερεθισμός στο 

σημείο εφαρμογής. Συνιστάται λουτρό του σκύλου με ένα καθαριστικό σαμπουάν και 

συμβουλευτείτε κτηνίατρο.  

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που 

δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλούμε ενημερώστε τον κτηνίατρο σας.  

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Σκύλος 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Σε σκύλους βάρους κάτω των 15 kg. 

Τοπικά, ανάμεσα στις ωμοπλάτες, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1ml ECTO STOP (το 

περιεχόμενο μιας φύσιγγας) κατευθείαν επάνω στο δέρμα. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του 

διαλύματος στο τρίχωμα. Να αποφεύγεται η επαφή του διαλύματος με τα χέρια. 

Σε σκύλους βάρους 15-30 kg. 

Τοπικά, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1 ml ECTO STOP (το περιεχόμενο μιας φύσιγγας 

κατευθείαν επάνω στο δέρμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες και 1 ml ECTO STOP στη βάση της 

ουράς. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του διαλύματος επάνω στο τρίχωμα. Να αποφεύγεται η 

επαφή του διαλύματος με τα χέρια. 

 

Σε σκύλους βάρους άνω των 30 kg. 

Τοπικά, ανάμεσα στις ωμοπλάτες, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1 ml ECTO STOP (το 

περιεχόμενο μιας φύσιγγας) κατευθείαν επάνω στο δέρμα,. 1 ml στη μέση της πλάτης και 1 ml 

ECTO STOP στη βάση της ουράς. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του διαλύματος στο τρίχωμα. 

Να αποφεύγεται η επαφή του διαλύματος με τα χέρια.. 

 

Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων καταφεύγουν επίσης στους χώρους διαμονής τους, όπως π.χ. 

κάνιστρα, οικήματα, χαλιά, καλύμματα επίπλων κ.τ.λ. Για τους χώρους αυτούς συνιστάται 

διενέργεια εντομοκτονίας με κατάλληλο εντομοκτόνο και συχνός καθαρισμός με ηλεκτρική 

σκούπα. 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Για εξωτερική χρήση μόνο. 

Το προϊόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τις γάτες και θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο 

εξ’ αιτίας της ιδιαίτερης φυσιολογίας και δη της αδυναμίας τους να μεταβολίζουν ορισμένες 

ουσίες, όπως η περμεθρίνη. 

Για να προστατέψετε τις γάτες από τυχαία έκθεση στο προϊόν, απομακρύνετε τους σκύλους 

από τις γάτες μετά την εφαρμογή της θεραπείας, μέχρι να στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής του 

προϊόντος. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι γάτες δεν θα γλείφουν το σκύλο στον οποίο 

έχει χορηγηθεί το προϊόν. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει αμέσως να συμβουλευτείτε κτηνίατρο. 

Να αποφεύγεται η επαφή των παιδιών με ζώα στα οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν για 24 

ώρες. 

Το ιδιοσκεύασμα είναι τοξικό για ψάρια, ερπετά και μέλισσες..   

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 



 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Φυλάσσεται μακριά  από παιδιά. 

Προστατεύεται από το φως. 

Να μην καταψύχεται. 

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 250 C. 

 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων. 

Να αποφεύγεται η εφαρμογή του διαλύματος επάνω στο τρίχωμα. 

Μετά τη χορήγηση δεν πρέπει να διενεργείται τοπική μάλαξη του δέρματος. 

Δεν πρέπει να λούζονται οι σκύλοι ή να έρχονται σε επαφή με το νερό για 12 ώρες μετά την 

εφαρμογή. Επίσης, θα πρέπει να περιορίζεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο.  

 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

Εξαιρετικά  επιβλαβές για τα ψάρια. Να μη ρυπαίνονται υδατοσυλλογές και τρεχούμενα νερά 

με το προϊόν ή με την συσκευασία του. 

Τα άχρηστα υλικά απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

66809/20-09-2012 

 

                              ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

                                          * χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου * 

 ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ     

                              ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                    

 


