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Sebacil®

EC 50%
Phoxim 

δερματικό διάλυμα 

250 ml

Πρόβατα, σκύλος
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟ-
ΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
BAYER ANIMAL HEALTH GmbH
51368 Leverkusen, Germany
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέ-
ρωση των παρτίδων:
KVP PHARMA AND VETERINÄR PRODUKTE 
GmbH, Kiel, Germany 
Τοπικός Αντιπρόσωπος:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε
Φλέμιγκ 15 
151 23 Μαρουσι, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 6800900-9
Fax:  +30 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Τα 100 ml διαλύματος περιέχουν:
Δραστικό συστατικό: Phoxim 50 g
Έκδοχα: N-Butanol, Methylisobutylketone, 
P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-polyglycol 
(27)-ether, P-Methylphenylethyl(2,7)-phenoxy-
poly glycol (17)-ether, Calcium salt of n-Dodecyl-
benzolsulfonic acid, Xylole

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ενδείκνυται για την καταπολέμηση της σαρκο-
πτικής ψώρας, των φθειρών, των μυγών, των 
κροτώνων και των άλλων εξωπαρασίτων των 
προβάτων και των σκύλων. Μερικά από τα 
κυριότερα ακάρεα, κρότωνες και δίπτερα που 
είναι ευαίσθητα στο SEBACIL δερματικό 
διάλυμα είναι τα εξής: Sarcoptes, Psoroptes, 
Chorioptes, Psorergates ovis, Melophagus ovinus, 
Damalinia ovis, Lucilla cuprina, Rhipicephalus 
evertsi, Hyaloma spp., Amblyoma, Boophilus spp., 
Stomomys calcitrans και Musca autumnalis.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του μαζί με ζωοτροφές 
ή το πόσιμο νερό (τότε είναι δηλητήριο). Να μη 
χορηγείται σε ασθενή, πολύ καταπονημένα ή σε 
υπό ανάρρωση ζώα. Προσοχή στη χορήγηση 
του προϊόντος σε ζώα με καρδιακή ανεπάρκεια, 
βρογχοσπασμό, επιληπτικές κρίσεις και παθή-
σεις του ήπατος ή των νεφρών. Να μη χορηγεί-
ται σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παρά-
γουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν έχουν αναφερθεί. Εάν παρατηρήσετε οποιαδή-
ποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν 
αναφέρεται στην παρούσα ετικέτα, παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Πρόβατα, σκύλος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το SEBACIL δερματικό διάλυμα χρησιμοποιείται είτε 
υπό μορφή λουτρών ή υπό μορφή ψεκασμών. Προο-
ρίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Τότε είναι 
ακίνδυνο και γίνεται καλά ανεκτό από τα ζώα. Αφού 
ανοιχτεί προσεκτικά το φιαλίδιο, αραιώνεται με νερό 
σε αναλογία: 
Ψεκασμός: 1 ml SEBACIL δερματικό διάλυμα σε 1 
λίτρο νερού
Αντιπαρασιτικά λουτρά: 1 ml SEBACIL δερματικό 
διάλυμα σε 2 λίτρα νερού 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλ. παράγραφο ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: Πρόβατα: 46 ημέρες. 
Να μην χορηγείται σε ζώα που παράγουν γάλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C, 
προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. Διάρκεια 
ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες. 
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση (αραιωμένο 
προϊόν): 24 ώρες (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Να φυλάσσε-
ται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγί-
ζουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα 
και ζωοτροφές. Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε κατά 
τη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που κατά 
λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με τους οφθαλ-
μούς, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 
επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών 
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μυϊκούς σπασμούς, αναπνευστική δυσχέρεια και 
απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση που παρατηρη-
θούν τα παραπάνω στο ζώο ή στο άτομο που χορη-
γεί το προϊόν, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή 
κτηνιάτρου ή ιατρού. Οι περιπτώσεις δηλητηριάσε-
ων (λήψη με την τροφή από απροσεξία ή αμέλεια 
κλπ.) αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση θειικής 
ατροπίνης 1% ως εξής: Πρόβατα-Σκύλος: 2-5 ml. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις επαναλάβετε την ένεση 
έπειτα από 30 λεπτά.
Ασυμβατότητες: Δεν είναι γνωστή καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΟΣ
Απορρίψτε τις κενές φιάλες ή τα υλικά συσκευασί-
ας με πλήρη ασφάλεια σύμφωνα με τις εθνικές 
απαιτήσεις. Προσοχή επιβλαβές, εύφλεκτο. Μη 
μολύνετε τα ποτάμια, τους ταμιευτήρες νερού, τις 
υδάτινες οδούς, τα φράγματα και άλλες πηγές 

νερού.Το προϊόν είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, τα πουλιά και τις μέλισσες. 
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
04-12-2018

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλες των 30 ml, 100 ml, 250 ml, 1 L και 5 L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 
5592/31-01-2011/Κ-0025301
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
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