
skuteczna, wygodna, wodoodporna

Do 8 miesięcy  
nieprzerwanej  
ochrony przed  
pchłami i kleszczami.

skuteczna, wygodna, wodoodporna

1. Wyjąć obrożę z foliowej torebki ochronnej 
wewnątrz puszki. Należy rozwinąć obrożę  
i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie nie 
ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń.

2. Po założeniu obroży na szyję zwierzęcia prze-
ciągnąć wolny koniec obroży przez szlufkę.

3. Dostosować długość obroży do szyi zwierzęcia 
nie zaciskając zbyt mocno (powinno być 
możliwe wsunięcie dwóch palców pomiędzy 
obrożę a szyję zwierzęcia).

4. Upewnić się, czy obroża nie jest założona 
 zbyt luźno i nie zsunie się z głowy zwierzęcia.

5. Odciąć niepotrzebny odcinek obroży na 
 długości 2 cm za szlufką.

Jak prawidłowo zakładać 
obrożę Foresto®

Obroża Foresto®  
to innowacyjny produkt  
w ochronie przeciwkleszczowej 
i przeciwpchelnej:

• działa do 8 miesięcy
• odstrasza i/lub zabija kleszcze,
  redukując ryzyko chorób 
 przez nie przenoszonych
• zabija pchły
• jest wodoodporna i bezzapachowa

Obroża zaopatrzona jest  
w system bezpiecznego  
otwierania się, co jest  
szczególnie ważne
w przypadku kotów.
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skuteczna, wygodna, wodoodporna

Zarówno wychodzący jak i domowy pupil może 
zarazić się pchłami – na spacerze, od innego 
zwierzęcia czy w miejscu, w którym wcześniej 
przebywało zarażone tymi pasożytami zwierzę.
• Pchły mogą powodować alergiczne pchle zapalenie skóry 

(APZS),
• Są także żywicielami pośrednimi Tasiemca Psiego*, który 

zagraża nie tylko pupilom, ale również ich właścicielom.
* Dipylidium caninum

Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów ≤ 8 kg | Imidaklopryd / Flumetryna 
Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg | Imidaklopryd / Flumetryna 
Podmiot odPowiedzialny Bayer Animal Health GmbH , Kaiser Wilhelm Allee 50, 51373 Leverkusen, 
Niemcy. Zawartość substancji cZynnej (-ych) i innych substancji Jedna bezzapa- 
chowa obroża w kolorze szarym o długości 38 cm (12,5 g) zawiera imidaklopryd w dawce 1,25 g 
oraz flumetrynę w dawce 0,56 g jako substancje czynne. Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym  
o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako 
substancje czynne. wskaZania lecZnicZe | koty: W celu leczenia i zapobiegania inwazji pcheł  
(Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia 
przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni. Foresto może być stosowane jako element strate-
gii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność 
roztoczobójczą (zabija kleszcze) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą (zapobiega żero-
waniu pasożytów) w przypadku inwazji kleszczy (Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje 
skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego 
występowania kleszczy u kota przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie spowodować 
śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też za-
leca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie 
zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Psy: W celu 
leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. canis) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu 
ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy. Foresto może 
być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt 
wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku inwazji kleszczy (Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) 
przy inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje 
skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego 
występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może nie spowodować 
śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też za-
leca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie 
zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Produkt zapewnia 
pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek 
kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy oraz erlichiozy psów przez 
okres 7 miesięcy. Ograniczenie ryzyka zarażenia pierwotniakami Leishmania infantum przenoszonymi  
przez muchówki Phlebotomus (muchy piaskowe), przez okres do 8 miesięcy. W celu leczenia inwazji 
wszołów (Trichodectes canis). PrZeciwwskaZania Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni, 
ani u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje 
czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. 
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
 

KLESZCZE

PCHŁY

Kleszcze można spotkać w lasach,  
na pastwiskach, łąkach, ale też w miastach, parkach 
i na trawnikach – jest to ich naturalne siedlisko.
• Kleszcze mogą być aktywne przez cały rok, także w okresie 

jesienno-zimowym, jeśli tylko temperatura przekracza 4,5° C.
• Są nosicielami groźnych, a nawet  

śmiertelnych chorób – np. babeszjozy i boreliozy,  
anaplazmozy, odkleszczowego zapalenia mózgu.

• Ukłucie kleszcza jest bezbolesne – jego ślina zawiera   
substancję znieczulającą oraz wiele enzymów i toksyn.

• Przy jednym ukąszeniu kleszcz może  
przenieść więcej niż jedną chorobę.

Ochrona przed pchłami  
i kleszczami jest ważna
Pchły i kleszcze to nie tylko przykre ukąszenia.  
Pasożyty te przenoszą także choroby, które są niebezpieczne 
a nawet śmiertelne dla zwierząt. Co więcej, niektóre z tych 
chorób są niebezpieczne także dla ludzi. 

Do 8 miesięcy  
nieprzerwanej  
ochrony przed  
pchłami i kleszczami.

Foresto, Elanco i ukośny znak są znakami towarowymi Elanco i spółek powiązanych. 
Bayer i krzyż Bayer są znakami towarowymi Bayer.
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