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Samenstelling Bevat per ml 10 mg deltamethrin  

 

Eigenschappen Deltamethrin is een synthetisch pyrethroïde met insecticide en acaricide activiteit. 

  

Doeldier Rund en schaap    

 

Indicaties Een topicale behandeling en preventie van besmettingen door luizen en vliegen bij runderen; 

 teken, luizen, schapenluisvlieg en gevestigde myasis op schapen en luizen en teken op lammeren 

 Rund:  

 Voor de behandeling en preventie van besmettingen door zowel zuigende als bijtende luizen, inclusief 

Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli en Haematopinus eurysternus. Ook als een 

hulp bij behandeling en preventie van infecties door zowel bijtende als overlast veroorzakende vliegen 

inclusief Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca soorten en Hydrotaea irritans. 

 Schaap: 

 Voor de behandeling en preventie van besmettingen door teken Ixodes ricinus en door luizen 

(Linognathus ovillus, Bovicola ovis), schapenluisvlieg (Melophagus ovinus) en myasis (gewoonlijk Lucilia 

spp). 

 Lammeren: 

 Voor de behandeling en preventie van besmettingen door teken Ixodes ricinus en door luizen Bovicola 

ovis.  

  
Toediening/dosering Uitwendig.  
 Rund: 100 mg deltamethrin per dier, dit komt overeen met 10 ml. 

 Schaap: 50 mg deltamethrin per dier, dit komt overeen met 5 ml.  

 Lammeren: (onder de 10 kg lichaamsgewicht of jonger dan 1 maand) 25 mg deltamethrin per dier, dit 

komt overeen met  2½ ml. 

 De totale dosis toedienen op het midden van de rug ter hoogte van de schouderbladen, met behulp van 

het doseercompartiment van de fles of met behulp van de bijbehorende handspuit. Zie de volgende 

specifieke aanwijzingen. 

 Luizen: Eén toediening zal in het algemeen alle luizen elimineren. Compleet verdwijnen van alle luizen 

kan 4-5 weken in beslag nemen, in deze periode kunnen luizen uit de eieren komen en zullen worden 

gedood. Op een minderheid van de dieren kunnen soms enkele luizen overleven. 

 Vliegen: Waar vooral Haematobia irritans vliegen zijn, kan behandeling en preventie van besmetting 

worden verwacht van 4-8 weken.  

 Teken bij schapen: Toediening midden tussen de schouders zal zorgen voor een behandeling en 

preventie van besmetting door teken die aanhechten bij dieren van alle leeftijden, gedurende maximaal 6 

weken na behandeling. 

 Schapenluisvliegen en luizen bij schapen: Toediening midden op de rug tussen de schouders bij 

schapen (al of niet geschoren) zal zorgen voor een vermindering van het aantal gevallen van bijtende 

luis of schapenluisvlieg besmettingen gedurende 4-6 weken na behandeling. 

 Myasis bij schapen: Direct toedienen op de door de maden aangetaste delen zodra de vlieg wordt 

waargenomen. Eénmalige toediening zal zorgen dat de larven snel worden gedood. In geval van 

uitgebreidere laesies, is het verwijderen van de verkleurde wol aan te raden. 

 Luizen en teken bij lammeren: Toediening midden op de rug tussen de schouders zal zorgen voor 

behandeling en preventie van besmettingen door teken gedurende maximaal 6 weken en zal het aantal 

gevallen verminderen van bijtende luizen gedurende 4-6 weken na behandeling. 

 

Contra-indicaties Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame 

bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet toedienen op of vlakbij de ogen of slijmvliezen van het dier 

Oneigenlijk gebruik van het diergeneesmiddel bij niet doeldieren zoals honden en katten, kan leiden tot  

  neurologische vergiftigingsverschijnselen (ataxie, convulsies, tremoren), maagdarmproblemen 

(overmatig speekselen en braken) en kan zelfs fataal zijn. Voorkom oplikken van het diergeneesmiddel.  
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Vervolg contra-indicaties Vermijd gebruik van het Deltanil bij extreem warm weer en zorg dat dieren toegang tot drinkwater 

hebben. Alleen toedienen op een intacte huid omdat intoxicatie mogelijk is door absorptie via grote 

huiddefecten. Desondanks kan lokale irritatie optreden na behandeling omdat de huid al is aangetast 

door de besmetting. 

   

Bijwerkingen Schilfering en jeuk zijn gezien bij sommige runderen in de 48 uur na behandeling. Enkele bijwerkingen 

zijn waargenomen na overdosering. Waaronder paraesthesia en irritatie, deze symptomen zijn echter 

mild en van voorbijgaande aard en behoeven niet behandeld te worden. 

 

Wachttijdadvies Rund:  (Orgaan)vlees: 17 dagen 

   Melk: 0 dagen 

  Schaap: (Orgaan)vlees: 35 dagen 

   Melk: 0 dagen 

  

 Waarschuwingen  Degene die het diergeneesmiddel toedient moet zich, tijdens deze handeling of bij contact met recent 

behandelde dieren, beschermen met beschermende kleding inclusief waterdicht schort en laarzen en 

ondoordringbare handschoenen. Verwijder sterk vervuilde kleding direct en was deze voordat deze 

hergebruikt wordt. Was spetters op de huid direct met veel water en zeep.  

 Was handen en blootgestelde huid na gebruik van dit diergeneesmiddel en voor de maaltijd. In geval van 

oogcontact, grondig spoelen met water en raadpleeg een arts. In geval van accidentele ingestie, spoel 

de mond uit met veel water en er dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of 

het etiket te worden getoond.  Niet roken, drinken of eten tijdens gebruik. Dit diergeneesmiddel bevat 

deltamethrin wat kan leiden tot tintelingen, jeuk en vlekkerige roodheid van de blootgestelde huid. Als u 

zich niet goed voelt na het werken met dit diergeneesmiddel, raadpleeg dan uw arts en toon de bijsluiter 

of het etiket. Deltamethrin is toxisch voor insecten in de mest. Het risico voor de mest-fauna kan worden 

verminderd door een te hoge frequentie en herhaaldelijk gebruik van deltamethrin (en andere 

synthetische pyrethroïden) te vermijden bij runderen, bijvoorbeeld door één enkele behandeling per jaar 

op de zelfde weide. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. De veiligheid van Deltanil is niet 

bewezen tijdens dracht en lactatie. Gebruik bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming 

met de baten/risico beoordeling van de dierenarts. 

 

Voorzorgen  Niet gebruiken met enig ander insecticide of acaride. Vooral in combinatie met organo-fosfaten wordt de 

 toxiciteit van deltamethrin verhoogd. 

 

Bewaarcondities/ Houdbaarheid Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot: zie verpakking. Houdbaarheid na opening van de 

 flacon: 1 jaar. 
 

Verpakking Flacon à 500 ml en 1000 ml 

    

Registratienummer REG NL 111025  

 

   Kanalisatie Vrij    

 

   Artikelnummer 90.004.33 Dentanil pour-on 500 ml  

 90.004.34 Dentanil pour-on 1000 ml   

 

   EAN code  3597133068542 Deltanil pour-on 500 ml  

 3597133066142 Deltanil pour-on 1000 ml 
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