
 

1 

BIPACKSEDEL FÖR 

 

Spotinor vet 10 mg/ml spot-on-lösning för nötkreatur och får 

deltametrin 

 

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR 

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV 

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV 

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA 

 

Innehavare av godkännande för försäljning: 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited 

Rossmore Industrial Estate 

Monaghan 

Irland 

 

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: 

Norbrook Laboratories Ltd, 

Station Works, 

Newry, 

BT35 6JP 

Co. Down,  

Nordirland 

 

Norbrook Manufacturing Limited 

Rossmore Industrial Estate, 

Monaghan, 

Irland 

 

2.  DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 

 

Spotinor vet 10 mg/ml spot-on-lösning för nötkreatur och får 

deltametrin 

 

3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER 

 

1 ml innehåller: 

Aktiv substans 

Deltametrin  10 mg 

 

En klar, blekt gyllengul, oljig vätska. 

 

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 

För behandling och förebyggande av infestationer av löss och flugor på nötkreatur; fästingar, löss, 

fårlus och konstaterat spyflugeangrepp på får samt löss och fästingar på lamm.  

 

Nötkreatur: För behandling och förebyggande av infestationer av både sugande och bitande löss, 

inklusive Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli och Haematopinus eurysternus på 

biffkor och mjölkkor. Kan även användas för att effektivisera behandling och förebyggande av 

infestationer av både bitande och irriterande flugor, inklusive Haematobia irritans, Stomoxys 

calcitrans, Musca och Hydrotaea irritans. 

 

Får:  För behandling och förebyggande av infestationer av fästingar, Ixodes ricinus, och löss 

(Linognathus ovillus, Bovicola ovis), fårlus (Melophagus ovinus) och konstaterat spyflugeangrepp 

(vanligen Lucilia spp.). 
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Får: För behandling och förebyggande av infestationer av fästingar, Ixodes ricinus, och löss, Bovicola 

ovis. 

 

5. KONTRAINDIKATIONER 

 

Använd inte på tackor som producerar mjölk för humankonsumtion. 

Använd inte på tillfrisknande eller sjuka djur. 

Använd inte på djur som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller något hjälpämne. 

Användning utanför indikationen på hundar och katter kan leda till neurotoxiska symptom (ataxi, 

kramper, darrningar) och symptom i mag-tarmkanalen (hypersalivering, kräkningar) och kan leda till 

döden. 

 

6. BIVERKNINGAR  

 

Övergående hudreaktioner vid applikationsstället och klåda har i mycket sällsynta fall konstaterats hos 

nötkreatur inom 48 timmar efter behandling. 

 

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande: 

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser 

inkluderade) 

 

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att 

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär . 

 

7.  DJURSLAG 

 

Nötkreatur 

Får 

 

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH 

ADMINISTRERINGSVÄG 

 

For utvärtes bruk. 

Spot-on. 

 

Dosering: 

Nötkreatur: 100 mg deltametrin per djur, vilket motsvarar 10 ml av produkten. 

Får: 50 mg deltametrin per djur, vilket motsvarar 5 ml av produkten. 

Lamm (mindre än 10 kg kroppsvikt eller yngre än 1 månad): 25 mg deltametrin per djur, vilket 

motsvarar 2,5 ml av produkten. 

 

Administrering: Applicera en enkeldos med den särskilda ’Squeeze ’n’ Pour’-dispensern eller spot-on-

applikatorn på ett ställe på ryggens mittlinje vid skulderbladen.  För spyflugeangrepp på får se följande 

specifika indikationsanvisningar. 

 

Löss på nötkreatur: En applicering räcker vanligen för att få bort alla löss.  Det kan ta 4-5 veckor innan 

djuret är helt fritt från löss. Under denna tid kläcks lusäggen, varpå lössen dör.  Mycket få löss kan 

överleva på en liten minoritet av djuren.   

Flugor på nötkreatur: För behandling och förebyggande av infestationer av bitande och icke-bitande 

flugor.  I områden där hornflugor dominerar kan produkten förväntas behandla och förebygga 

infestationer effektivt i 4-8 veckor. Behandling mot flugor bör inte upprepas inom fyra veckor. 

 

Fästingar på får: Applicering på mittpunkten mellan skulderbladen behandlar och förebygger på ett 

ändamålsenligt sätt infestationer av fästingar på djur i alla åldrar upp till 6 veckor efter behandling. 
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Fårlus och löss på får: Applicering på mittpunkten mellan skulderbladen på får med kort eller lång päls 

minskar förekomsten av infestationer av bitande löss eller fårlus i 4-6 veckor efter behandling. 

Rekommendationer: 

- Behandla genast efter klippning (djur med kort päls). 

- Håll behandlade får borta från obehandlade får för att undvika återinfestation. 

 

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING 

 

Vid behandling och förebyggande av infestationer av fästingar, fårlus och löss på får ska pälsen delas 

och spot-on-lösningen appliceras på djurets hud. 

 

Konstaterat spyflugeangrepp på får: Applicera direkt på det fluglarvsinfekterade området omedelbart 

efter bevittnat flugangrepp.  En applicering räcker för att garantera att alla fluglarver dör på en kort tid.  

Vid mer avancerade angreppsskador rekommenderas att nedsölad ull klipps bort före behandling. 

 

Löss och fästingar på lamm: Applicering på mittpunkten mellan skulderbladen behandlar och 

förebygger på ett ändamålsenligt sätt infestationer av fästingar upp till 6 veckor efter behandling och 

minskar förekomsten av bitande löss i 4-6 veckor efter behandling. 

 

10. KARENSTIDER 

 

Nötkreatur: 

Kött och slaktbiprodukter: 17 dygn 

Mjölk: noll timmar 

 

Får: 

Kött och slaktbiprodukter: 35 dygn 

Mjölk: Får inte användas på tackor som producerar mjölk för humankonsumtion. 

 

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Förvara dispenserflaskan i ytterkartongen så att den är skyddad mot ljus. 

Får ej frysas. Förvaras under 25°C. 

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på ytterkartongen eller flasketiketten efter ”Utg. 

dat.”.   

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader. 

 

12. SÄRSKILDA VARNINGAR 

 

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:  

Produkten är avsedd endast för utvärtes bruk. 

Applicera inte på eller nära djurets ögon och slemhinnor. 

Se till att djuret inte kommer åt att slicka i sig produkten. Undvik att använda produkten i extrem hetta 

och säkerställ att djuren har tillgång till vatten. 

Produkten ska endast användas på oskadad hud, eftersom absorption via större hudskador kan leda till 

toxicitet.  Tecken på lokal irritation kan dock uppstå efter behandlingen, eftersom huden redan kan ha 

påverkats av infestationen. 

För att undvika resistens ska produkten endast användas om det har säkerställts att den lokala 

flugpopulationen är mottaglig för den aktiva substansen. 

Fall av resistens mot deltametrin har rapporterats i fråga om stickande och irriterande flugor på 

nötkreatur och löss på får. 

Produkten minskar antalet flugor som vilar direkt på djuret men förväntas inte eliminera alla flugor på 

gården.  Den strategiska användningen av produkten bör således basera sig på lokal och regional 

epidemiologisk information om parasiters mottaglighet. Produkten ska användas i samband med andra 

skadedjurshanteringsmetoder. 
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Följande förfaranden ska undvikas, eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan i sista hand 

leda till att behandlingen blir ineffektiv: 

- alltför tät och upprepad användning av ektoparasitmedel från samma klass under en 

längre period; 

- underdosering, vilket kan bero på att kroppsvikten har underskattats, att produkten 

har administrerats på fel sätt eller att doseringsapparaten inte har kalibrerats. 

Om kliniska tecken inte förbättras efter behandling bör diagnosen omprövas. 

 

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: 

Personer som är överkänsliga för produkten eller för någon av dess beståndsdelar ska undvika kontakt 

med den veterinärmedicinska produkten. 

Använd skyddskläder inklusive vattentätt förkläde och vattentäta stövlar samt ogenomträngliga 

handskar vid applicering av produkten eller hantering av djur som nyligen behandlats. 

Avlägsna kontaminerade kläder omedelbart och tvätta dem före användning. 

Om produkten kommer i kontakt med huden ska området omedelbart rengöras med tvål och rikligt 

med vatten. 

Tvätta händerna och exponerade hudområden efter hantering av produkten och före måltider. 

Skölj ögonen omedelbart med en riklig mängd rent, rinnande vatten om de kommer i kontakt med 

produkten och kontakta läkare. 

Vid oavsiktlig förtäring, skölj munnen omedelbart med en riklig mängd vatten och kontakta läkare. 

Undvik att röka, dricka eller äta i samband med hantering av produkten. 

Denna produkt innehåller deltametrin, som kan orsaka stickningar, klåda och röda fläckar på 

exponerad hud.  Om du börjar må dåligt efter att ha hanterat denna produkt ska du konsultera läkare 

och visa upp denna etikett. 

Till läkaren: För råd om klinisk behandling kontakta den nationella giftinformationscentralen. 

 

Andra försiktighetsåtgärder: 

Deltametrin har hög toxicitet för organismer som lever i dynga, vattenlevande organismer och bin, den 

stannar på jordmån och kan ackumuleras i sediment. 

Risken för akvatiska ekosystem och dyngfauna kan reduceras genom att man undviker alltför tät och 

upprepad användning av deltametrin (och andra syntetiska pyretroider) på nötkreatur och får och t.ex. 

begränsar användningen till en enda behandling per år på samma betesmark. 

Ett ytterligare sätt att reducera risken för akvatiska ekosystem är att hålla behandlade nötkreatur borta 

från vattendrag i fyra veckor efter behandling. 

 

Dräktighet och laktation: 

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. 

I laboratoriestudier (råttor, kaniner) har inga teratogena eller embryotoxiska effekter påvisats. 

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. 

 

Interaktion med andra läkemedel och övriga interaktioner: 

Använd inte produkten parallellt med andra insekticider eller akaricider. Toxiciteten för deltametrin 

förstärks särskilt i kombination med organfosforföreningar. 

 

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift): 

Vissa oönskade effekter har konstaterats efter överdosering, bland annat parestesi och irritation hos 

nötkreatur samt återkommande urinering eller urineringsförsök hos unga lamm. Dessa effekter har 

visat sig vara lindriga och övergående och har inte krävt någon behandling. 

 

Blandbarhetsproblem: 

Inga kända problem. 
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13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT 

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL 

 

Farlig för fiskar och andra vattenlevande organismer. Förorena inte dammar, vattenleder eller diken med 

produkten eller uttjänta behållare.  

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. 

 

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES 

 

28/09/2020 

 

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Miljöegenskaper 

Deltamertin kan påverka skadligt till andra organismer, som är inte föremålade djurslagar, i vatten och 

dynga. Efter behandlingen kan potential toxiska mängder av deltametrin avges för fyra veckor. 

Avföringar på bete från behandlade djur kan minska antal av organismer som lever i dynga och således 

försämra kompostering av dyngan. 

Deltametrin har hög toxicitet för organismer som lever i dynga, vattenlevande organismer och bin, den 

stannar på jordmån och kan ackumuleras i sediment. 

 

Förpackningsinformation 

250 ml,1 x 500 ml och 2 x 500 ml genomskinlig flaska av högdensitetspolyeten med intern graderad 

kalibrerare och en vit skruvkork av polypropylen, i en pappkartong. 

Vit 1 liters och 2,5 liters ryggsäck av högdensitetspolyeten, avsedd att användas med en lämplig 

doseringsapparat, och en vit skruvkork av polypropylen, i en pappkartong. 

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

 

För ytterligare upplysningar om denna veterinärmedicinska produkt, kontakta ombudet för 

innehavaren av godkännandet för försäljning. 

 

Vet Medic Animal Health Oy 

PB 27, 

FI-13721 

Parola 

  

 


