
Гарантиран комфорт 
срещу неканени гости
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ЕФЕКТИВЕН СИСТЕМЕН КОНТРОЛ 
ЧРЕЗ ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Stronghold (selamectin)  е нов полу-синтетичен макроцикличен лактон от 
авермектиновата група.  Прилага се локално като spot-on форма, но действа 
системно проявявайки ендектоцидното си  действие срещу: бълхи, дирофиларии 
(паразити живеещи в белодробните артерии и сърцето), ушни кърлежи, 
токсокара и др.  
Действа като невромускулен инхибитор като парализира и/или убива паразитите.
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Прилага се върху 
кожата в основата 
на врата при холката

Абсорбира се през кожата

Максимална  
концентрация в  
плазмата се  
достига след около  
ден при котки и 3 дни  
при кучета. Тъканните концентрации 
са достатъчни за унищожаване на 
ларвните форми на дирофилария 
и да предпазят от развитието на 
възрастни форми на дирофилария

Разпределя се 
постепенно чрез 
кръвообращението

Както останалите макроциклични 
лактони е липофилен и се 
натрупва в мастните жлези, 
откъдето се отделя с мастния 
секрет  като по този начин 
защитава от бълхи и кърлежи 
продължително време.

Продължителното присъствие и бавната елиминация на селамектин, осигуряват  
терапевтична концентрация  в продължение на 30 дни, времето необходимо за 
поставяне на нова доза

STRONGHOLD ОСИГУРЯВА ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 
БЪЛХИ И ДИРОФИЛАРИОЗА ЧРЕЗ ЕДНОКРАТНО ЛОКАЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕСЕЧНИ ИНТЕРВАЛИ

• Предпазва кучетата от саркоптесова краста
• Предпазва кучетата и котките от ушни кърлежи
• Лечебно и профилактично третиране на котките срещу токсокароза и анкилостомоза
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ХИПРЕКЪСНЕТЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ 
НА БЪЛХИТЕ.

Опаразитяването с бълхи е един от най-често срещаните проблеми при кучета 
и котки. То предизвиква не само дразнене, сърбеж и чесане при животните, но 
и обширни наранявания на повърхностния слой на кожата, вторични инфекции, 
кожни възпаления и алергичен дерматит.

������������������������������������������������
��������

������������

������������

���������

��������

� ���������������������������

���������������������������
���������������������������
������������
�

�������������������
������������������
���������������������

�����������������
������������������
��������������
���������������

STRONGHOLD Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФИКАСЕН СРЕЩУ 
ВЪЗРАСТНИТЕ БЪЛХИ И УНИЩОЖАВА ЯЙЦАТА ИМ

• Освен това се препоръчва да се ползва като част от 
лечението при алергичен дерматит.

• С действието си срещу яйцата и ларвите, допринася за 
контрола върху популацията на бълхите в околната среда 
на местата, до които животното има достъп.
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STRONGHOLD ПРЕДЛАГА 
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД:  
„ТРЕТИРАНЕ НА ЖИВОТНИ И 
ОКОЛНА СРЕДА”*
*Единственият лицензиран (разрешен) 
продукт от Европейската комисия, който 
унищожава бълхите на всички нива от 
развитието им както по животните, така и 
в обкръжаващата ги среда

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТ  
ЗА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ

• Стопаните (вкл. и деца) могат да имат нормален контакт с домашния си любимец 
само 30 минути след третиране или докато козината изсъхне напълно

• Не се изисква употреба на предпазни ръкавици по време на третиране
• Контактът с вода 2 часа след приложение на продукта не повлиява неговата 

ефективност

ПРЕПОРЪЧАЙТЕ ОТ РАННА ВЪЗРАСТ
• Приложим за кученца и котета от 6 седмична възраст
• Действие срещу ушни кърлежи и токсокари
• Удобна опаковка от 3 пипети по 15 мг всяка

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФИКАСЕН СРЕЩУ БЪЛХИ
• Котки: >99% ефикасност в рамктите на 24 часа
• STRONGHOLD поддържа 99% ефикастност срещу възрастни  

бълхи за повече от 28 дни
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ЕФИКАСНА ПРОФИЛАКТИКА 
СРЕЩУ ДИРОФИЛАРИОЗА.

• Дирофилариозата е широко разпространено 
заболяване в световен мащаб.

• Заразяват се видовете куче, котка, пор, лисица, 
вълк,тюлен, дори човек в по-редки случаи.

• Разпространява се от комари чрез ухапване на  
резервоарен гостоприемник (най-често куче), 
в който завършва развитието на паразита до 
възрастна форма. Възрастните дирофиларии с 
дължина до 30 см се локализрат в пулмонарните 
артерии и дясното предсърдие и камера.

• Вектор на разпространението са комарите, в които 
се развиват ранните ларвни стадии.

• Дирофилариозата е опасно заболяване.

ДИРОФИЛАРИЯ, БЪЛХИ И СТОПАНИ?

Бълхи Дирофилариоза

Добре познат враг на стопаните Непознато за стопаните заболяване

Бълхите и ефектите от тях са 
очевидни за стопаните

Дирофилариите са невидими за 
стопаните

Бълхите са досадни и дразнещи, и 
нарушават комфорта на животното и 
стопанина

Дирофилариите  могат да 
предизвикват смърт
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КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ 
СПЕЦИФИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ 

ТЕСТОВЕ?

Препоръчват се по-чести изследвания в регионите 
неблагополучни по отношение на заболяването
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УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
STRONGHOLD spot-on solution  
СТРОНГХОЛД спот-он разтвор

Всяка единична доза (пипета) STRONGHOLD съдържа
СТРОНГХОЛД 15 мг   6% w/v разтвор Селамектин 15 мг

СТРОНГХОЛД 30 мг 12% w/v разтвор Селамектин 30 мг

СТРОНГХОЛД 45 мг   6% w/v разтвор Селамектин 45 мг

СТРОНГХОЛД 60 мг 12% w/v разтвор Селамектин 60 мг

СТРОНГХОЛД 120 мг 12% w/v разтвор Селамектин 120 мг

СТРОНГХОЛД 240 мг 12% w/v разтвор Селамектин 240 мг

ПОКАЗАНИЯ
Котки и кучета:
 Третиране и профилактика против опаразитяване с бълхи причинено 
от Ctenocephalides spp., в продължение на един месец след еднократно 
приложение на продукта, благодарение на въздействието му върху 
възрастните инсекти, ларвите и яйцата. Продуктът действа върху 
яйцата 3 седмици след прилагането му. Ежемесечното третиране 
на бременни и кърмещи животни допринася за предпазването от 
опаразитяване на новородените на възраст до седем седмици. Този 
продукт може да се ползва като част от лечението при алергичен 
дерматит. С действието си върху яйцата и ларвите допринася за 
ефективен контрола върху популацията от бълхите в околната среда 
на местата,  до които животното има достъп.
 Профилактика на дирофилариоза причинена от Dirofilaria immitis 
посредством ежемесечно прилагане. СТРОНГХОЛД е безопасен и 
може да се прилага при животни с доказана дирофилариоза. Въпреки 
това е препоръчително, в съответствие с добрата ветеринарна 
практика, всички животни на възраст от 6 месеца нагоре живеещи 
в страните, в които се наблюдава разпространение на тези паразити, 
да се изследват за наличие на възрастни дирофиларии преди да 
се започне третиране със СТРОНГХОЛД. Препоръчва се също така 
кучетата да се изследват периодично за заразяване с дирофилариоза, 
като важна част от профилактиката срещу разпространението на 
заболяването, дори и при ежемесечно прилагане на Стронгхолд. 
Продуктът не е ефикасен при възрастни  D. immitis.

 Третиране против ушни кърлежи (Otodectes cynotis).

Котки:
 Третиране против опаразитяване с въшки (Felicola subrostratus);
 Третиране на котешка токсокароза  (Toxocara cati); 
 Третиране на възрастните гастроентерални анкилостоми 
(Ancylostoma tubaeforme).

Кучета:
 Третиране против опаразитяване с въшки (Trichodectes canis);
 Третиране против саркоптесова краста (причинена от Sarcoptes. 
scabiei);
 Третиране на възрастните форми на кучешка токсокароза 
(Toxocara canis).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не използвайте продукта при животни на възраст под 6 седмици. Не 
използвайте при котки страдащи от съпътстващи заболявания или са 
изтощени и недохранени (за ръста и възрастта си).

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
При прилагане на продукта върху котки в много редки случаи може 
да се наблюдава лека временна алопеция на мястото на приложение. 
В много редки случаи може да се наблюдава и фокално възпаление. 
Алопецията и възпалението обикновено изчезват от само себе си, 
но при някои случаи може да се приложи симптоматично лечение.

ДОЗИРОВКА  И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
STRONGHOLD се прилага локално върху кожата в основата на 
врата при холката. 
Само за външна употреба.

Котки 
(кг)

Цвят на 
капака на 
пипетата

Нанесен 
селамектин мг

Концен-
трация 
(мг/мл)

Апликирано 
количество (обем на 
опаковката - нето мл)

≤2.5 Розов 15 60 0.25

2.6-7.5 Син 45 60 0.75 

>7.5 Съответната 
комбинация от 
пипети 

60 Съответната 
комбинация от пипети 

Кучета 
(кг)

Цвят на 
капака на 
пипетата

Нанесен 
селамектин 
мг

Концен-
трация  
(мг/мл)

Апликирано 
количество (обем 
на опаковката - 
нето мл)

≤2.5 Розов 15 60 0.25

2.6-5.0 Виолетов 30 120 0.25

5.1-10.0 Кафяв 60 120 0.5

10.1-20.0 Червен 120 120 1.0

20.1-40.0 Зелен 240 120 2.0

>40 Съответната 
комбинация 
от пипети 

60/120 Съответната 
комбинация от 
пипети 

СТРОНГХОЛД се прилага с еднократно локално нанасяне на единична 
доза, съдържаща 6 мг/кг селамектин. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Извадете пипетата  СТРОНГХОЛД от предпазната опаковка

Като държите пипетата изправена натиснете 
надолу капачката, за да пробиете апликатора, 
след което свалете капачката.  

Разделете козината на животното в основата на 
врата при холката, за да откриете малък участък 
кожа. 

Допрете върха на пипетата СТРОНГХОЛД плътно 
до кожата без да масажирате. Стиснете здраво 
пипета, за да изпразните съдържанието на 
предвиденото място. Избягвайте контакт между 
продукта и пръстите Ви.

Не прилагайте върху мокра козина. Въпреки това измиването с 
шампоан или потапянето на  животното във вода 2 или повече 
часа след третирането с продукта няма да повлияят на неговата 
ефективност.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 
ПРОДУКТА
Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Не съхранявайте при температура над 30° C. Съхранявайте на сухо 
място без да сваляте фолиото на опаковката. Да не се използва след 
изтичане срока на годност, посочен на опаковката.



Пфайзер – клон България: София, бул. „Цариградско шосе“ 115A, тел. 02/ 970 4333, 970 4334, факс: 02/ 970 4300

ЕДНО ЛЕСНО РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ БЪЛХИ И 

ДИРОФИЛАРИОЗА.

Сравнителна таблица за действието на 
селамектин и други противопаразитни средства
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