FORESTO® FAQ
НАЙАКТУАЛЬНІШІ ЗАПИТАННЯ ПРО НАШИЙНИК ФОРЕСТО®

Що таке Форесто®?

Форесто ® – неймовірний нашийник, що дарує комбінований захист для котів і собак від бліх та
кліщів. Дія Форесто® довготривала – впродовж цілих 8 місяців! А це означає спокій для власників
та безпеку для улюбленців, адже Вам не потрібно щоразу пам'ятати про дату наступної обробки.
З Форесто ® Ви забудете про проблему бліх та кліщів практично на весь сезон їх активності!

Чому Форесто® особливий нашийник?

Форесто ® створений на базі новітніх технологій компанії Байєр. Матриця, що в основі нашийника,
виділяє діючі речовини контрольовано, лише в необхідній для захисту кількості. Це безпечно для
наших улюбленців та дозволяє підтримувати однаково високий рівень захисту впродовж всього
періоду дії нашийника.

Які діючі речовини входять до складу Форесто®?

Форесто ® містить в собі 2 компоненти – імідаклоприд та флуметрин, котрі значно посилюють
дію один одного. Завдяки такому вдалому поєднанню, ефективність зростає в декілька разів,
порівняно із окремим застосуванням компонентів. Імідаклоприд знищує бліх, а також їх личинок
в оточуючому тварину середовищі, а флуметрин знищує та відлякує кліщів на різних стадіях
їх розвитку (личинок, німф та імаго).

Чи можна застосовувати Форесто® разом
із іншими препаратами?

Жодних обмежень стосовно застосування Форесто ® разом із іншими препаратами немає.
Наприклад, Ви можете одночасно застосовувати Форесто ® та засоби проти кліщів та бліх у формі
піпеток для спот-он застосування (Адвантікс ®).

З якого віку можна застосовувати Форесто® улюбленцеві?
Форесто ® має високий профіль безпеки, а тому безпечний до застосування уже з самого
раннього віку: цуценятам з 7-ми тижневого, а кошенятам – із 10-ти тижневого віку.

Як правильно одягати Форесто®?

Нашийник слід вийняти із упаковки саме перед використанням. Розгорніть нашийник та видаліть
усі пластикові перемички. Одягнувши нашийник навколо шиї тварини, перевірте, щоб між шиєю та
нашийником можна було помістити 2 пальці вздовж шиї (тильною стороною долоні до шиї собаки).
Протягніть нашийник через петлі та відріжте залишок, вільний кінець повинен бути 2 см.
До кожного нашийника додаються світлові рефлектори для кращої видимості тварини у темряві.
Їх слід кріпити на нашийник після того, як він одягнений на тварину. Рефлектори потрібно
закріпити так, аби вони не блокували механізм безпечного зняття нашийника.

Чи захищає Форесто® від захворювань,
котрі переносять кліщі та блохи?

Завдяки швидкій дії та репелентним (відлякуючим) властивостям, нашийник Форесто®
попереджує живлення іксодових кліщів кров’ю та знижує ризик зараження тварин
трансмісивними захворюваннями. Форесто ® запобігає передачі котам збудника бартонельозу,
цитозоонозу, дипілідіозу; а собакам – ерліхіозу, бабезіозу, анаплазмозу, бореліозу, лейшманіозу.
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Наскільки Форесто® безпечний для мене та моєї родини?

Діючі речовини Форесто® мають спрямовану дію саме на нервову систему комах. Окрім цього,
основна кількість діючих речовин заключена у матриці нашийника, на поверхню тіла тварини
виділяється лише невелика, необхідна для захисту, їх кількість. Саме тому Ви можете вільно
обіймати, гладити, спати в одному ліжку та проводити час зі своїм улюбленцем.

Які наслідки можливі, якщо тварина облизала
чи погризла Форесто®?

Навіть якщо Ви помітили, що улюбленець гризе або жує нашийник, будьте певні, це не викличе
серйозних наслідків. Завдяки тому, що основна кількість діючих речовин знаходиться не на
поверхні, а заключена в матриці нашийника, ймовірним побічним наслідком є лише діарея легкого
ступеню, що проходить приблизно за добу. Для того, аби подібне не повторилося, підтягніть
нашийник так, щоб він щільніше прилягав до шиї.

Чи потрібно знімати Форесто® під час купання?

Нашийник Форесто ® повинен бути постійно одягнутим на тварину впродовж 8-ми місяців.
Форесто ® водостійкий і зберігає свою ефективність при купанні тварин у водоймах, попаданні
під дощ, митті з шампунем. Втім, незважаючи на те, що нашийник зберігає свої властивості при
контакті з водою, бажано уникати частого купання улюбленців.

Яка побічна дія можлива при використанні Форесто®?

Прояв побічних реакцій залежить від індивідуальної чутливості організму. Лише в окремих
випадках (до 0,1% тварин) може виникнути незначна місцева реакція (почервоніння, свербіж,
випадіння шерсті), яка зазвичай проходить впродовж 1-2 тижнів без необхідності знімання
нашийника. Іноді тварини, котрі не звикли носити нашийники, розчісують місця одягання
нашийника. В такому випадку варто лише переконатися, що нашийник не закріплений занадто
туго. Якщо симптоми не минули, зверніться до лікаря.

Коли починає діяти Форесто®?

Нові технології, використані при створенні нашийника Форесто®, дозволяють обходитися без
додаткового розтягування, як при використанні інших нашийників. Форесто ® починає діяти дуже
швидко – відразу після одягання. Втім, візьміть до уваги, що повний потенціал дії відносно кліщів
досягається через 48 годин з моменту одягання нашийника.

Чи можна знімати Форесто® та одягати повторно через певний час?

Так робити не варто, оскільки немає досліджень щодо збереження ефективності Форесто ® після
знімання на певний термін. Для досягнення найкращого рівня захисту варто, аби улюбленець
носив Форесто ® цілорічно. Однак, немає жодних проблем, якщо Ви вирішили зняти нашийник
ненадовго: Форесто ® можна легко одягти повторно.

Як діяти у разі забруднення Форесто®?

У випадку забруднення варто лише протерти нашийник вологою серветкою.

Чим Форесто® відрізняється від таблеток?

Одна із принципових відмінностей полягає у різному способі дії на кліщів та бліх. Для того, аби
подіяли таблетки, кліщі та блохи спершу повинні поживитися кров'ю Вашого улюбленця. Форесто®
діє на паразитів швидко та контактно, попереджаючи їх живлення кров'ю. Отже, якщо Вам не до
вподоби, аби кліщі та блохи використовували Вашого улюбленця у якості жертви, варто
скористатися Форесто®.

