MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID,
EN LEEFMILIEU
DIENST VOOR HET LEEFMILIEU
Dienst Risicobeheersing.

TOELATINGSAKTE
(overdracht)
Gelet op de aanvraag ingediend op: 28/11/2000
Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:
De Minister van Volksgezondheid beslist:

§1. Het bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik:
Scalibor Shampoo is toegelaten met toepassing van het artikel 9 van het koninklijk besluit
van 5 juni 1975 betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.
Deze toelating geldt tot: 15/03/2010, hernieuwing moet worden aangevraagd voor
15/03/2009.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen
is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 18 van het koninklijk besluit van 5 juni 1975
moeten op elke verpakking voorkomen:
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:
INTERVET BELGIUM N.V.
Raghenopark
Dellingstraat 32/1
2800 MECHELEN

- Handelsbenaming van het product: Scalibor Shampoo

Toelatingsnr. 1400B Scalibor Shampoo

- Toelatingsnummer:1400B

- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide, acaricide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Shampoo

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

deltamethrin : 0,07%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van ectoparasieten (vlooien en teken) bij kleine
huisdieren (honden)

- Andere aanduidingen :

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren

S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder

S20/21 : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

C48 : Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig met water spoelen

Het is aangeraden handschoenen te dragen bij het gebruik van het product

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Dosering en wijze van toediening :
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Gewicht van de hond :
minder dan 5 kg = 10 ml shampoo
5 tot 8 kg = 15 ml shampoo
9 tot 15 kg = 25 ml shampoo
16 tot 35 kg = 40 ml shampoo
meer dan 35 kg = 50 ml shampoo
(één koffielepel = 5 ml; één eetlepel = 15 ml)
Bevochtig de hond en wrijf het dier volledig in met het product.
Laat 5 minuten inwerken alvorens af te spoelen.
Het gebruik is niet aanbevolen bij puppies jonger dan 10 weken en bij honden met
duidelijke huidletsels.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
geen.

§5. Indeling van het product:
/

Brussel, toegelaten op 20/03/2000
overdracht op

Voor DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
de Adviseur-generaal,

M.De Win.

Opmerking:
Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt
Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.
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Aanvraag tot toelating voor het product:
Scalibor Shampoo

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 15-03-2010.

De dd. Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.
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