
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 
  
Názov vet. prípravku: KILTIX obojok pre veľké psy 
 
Výrobca: KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Spolková republika Nemecko. 
 
Držiteľ rozhodnutia: BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. 
 
Zloženie vet. prípravku: 

  Dĺžka Hmotnosť Propoxurum Flumethrinum 

KILTIX obojok pre malé psy 38 cm 12,5 g 1,25 g 0,280 g 

KILTIX obojok pre stredné psy 53 cm 30,2 g 3,02 g 0,680 g 

KILTIX obojok pre veľké psy 70 cm 45 g 4,50 g 1,013 g 

 
Indikačná skupina:  Veterinárny kozmetický prípravok. 
 
Popis vet. prípravku: Žltý plastový obojok. 
 
Druh a kategória zvierat:  Pre malé psy je určený KILTIX obojok pre malé psy (38 cm)   . 
                                               Pre stredné psy je určený KILTIX obojok pre stredné psy (53 cm). 
                                               Pre veľké psy je určený KILTIX obojok pre veľké psy (70 cm). 
 
Charakteristika:  Veterinárny prípravok obsahuje účinnú látku propoxur, ktorá patrí do skupiny 
karbamátov s dobrým účinkom na artropódy a flumetrín zo skupiny pyretroidov, ktorý má aj 
insekticídny a repelentný účinok. 
 
Oblasť použitia: Prevencia proti blchám a kliešťom. Je účinný počas 7 mesiacov. 
 
Spôsob použitia: Účinok nastupuje 24 hodín po nasadení obojku. Obojok má zviera nosiť nepretržite 
po dobu 7 mesiacov. Účinkuje stále, v pohybe aj v pokoji zvieraťa. Zložte obojok pred šampónovaním, 
alebo keď pes pláva a opätovne ho nasaďte po vyschnutí srsti. 
 
Pred použitím vyberte obojok z ochranného vrecúška. Obojok rozviňte a odstráňte prípadné zvyšky 
plastových spojok. Nasaďte obojok zvieraťu na krk, príliš ho neuťahujte (medzi obojkom a krkom by 
mal zostať priestor na 2 prsty). Prevlečte koniec obojku cez pútka a odstrihnite presahujúcu časť na 
dĺžku 2 cm. 
 
Pravidelne kontrolujte, či je obojok utiahnutý správne. 
 
Zvieratá s neupravenou, matnou či mastnou srsťou by sa mali pred nasadením obojku okúpať 
a vyšampónovať. Opakované namáčanie obojku (dážď, plávanie, kúpanie) môže ovplyvniť jeho 
účinok. Účinok a dĺžka účinku obojku závisí na dĺžke, hustote a stave srsti a na stupni zamorenia 
parazitmi. Pri poklese účinku môže byť potrebné vymeniť obojok ešte pred vypršaním deklarovanej 
dĺžky účinku. 
 
Pri napadnutí blchami je často zamorené aj okolie zvieraťa (pelechy, koberce, závesy, ...). 
Z uvedeného dôvodu sa odporúča ošetriť vhodnými prípravkami proti blchám a pravidelne vysávať aj 
okolie zvieraťa. Toto opatrenie znižuje zamorenie okolia a predlžuje ochranu pred novým 
napadnutím psov blchami. 
 



Upozornenie: Kliešte spravidla uhynú a odpadnú z hostiteľa do 3 dní po napadnutí bez toho, aby sali 
krv. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť počas nosenia obojku k ojedinelému prichyteniu kliešte. 
Za takýchto nepriaznivých podmienok nie je možné jednoznačne zabrániť prenosu infekčných chorôb 
kliešťami. 
 
Deti by sa mali vyvarovať bezprostrednému kontaktu so zvieratami, ktoré nosia obojok. Nedovoľte 
deťom hrať sa s obojkom. Obojok necmúľajte, nežujte, hlavne nie deti. 
 
Počas nasadzovania obojku zvieraťu nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii s obojkom si 
dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. Zabráňte kontaktu s kožou a očami. Tento veterinárny 
prípravok obsahuje karbamáty (propoxur). V prípade toxických symptómov vyhľadajte ihneď lekársku 
pomoc. Osoby so známou precitlivenosťou na propoxur, flumetrín alebo na niektorú pomocnú látku 
by sa mali vyhnúť kontaktu s obojkom. Zvieratám, ktoré nosia obojok, by sa nemalo dovoliť spať 
v posteli spoločne so svojimi majiteľmi. 
 
Veľmi vzácne môžu byť počas nosenia obojku pozorované zmeny správania ako je nepokoj alebo 
letargia. Vo veľmi vzácnych prípadoch sa objavujú v mieste nasadenia reakcie ako je svrbenie, 
začervenanie kože, lézie a vypadávanie srsti. Vo veľmi vzácnych prípadoch sa u niektorých zvierat po 
nasadení obojku môže vyskytnúť mierne svrbenie alebo začervenanie kože. Veľmi vzácne sa po požití 
obojku môžu objaviť príznaky ako zvracanie, hnačka alebo slinenie. Nepoužívajte v prípade 
precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú pomocnú látku. 
 
Nepripínať na krk pri poškodení kože, v rekonvalescencii a v chorobe. Nepoužívajte u zvierat 
s mechanickým upchatím tráviaceho alebo močového systému, bronchiálnou astmou 
a kardiovaskulárnymi chorobami, pretože karbamáty môžu vyvolať kontrakciu hladkých svalov. 
Nepoužívajte u šteniat do veku 3 mesiacov. 
 
Tento veterinárny prípravok sa vyznačuje zvýšenou toxicitou pre vodné organizmy, vtáky a včely. 
Obojok zložte pred kúpaním vo vodných tokoch, v ktorých sa vyskytujú vodné organizmy. Tento 
veterinárny prípravok by mohol dlhodobo narušiť vodné prostredie. Obaly nepoužívajte 
opakovane. Použité obojky musia byť zneškodnené na zvlášť vyhradených miestach. 
 
Veľkosť balenia:   1 obojok s hmotnosťou 45 g a dĺžkou 70 cm. 
 
Čas použiteľnosti :   60 mesiacov. 
 
Spôsob uchovávania:  Uchovávajte pri teplote do 25ºC. 
                                                  Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 
                                                  Skladujte oddelene od potravín a krmív. 
 
Označenie:  Len pre zvieratá. 
  
 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 


