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Chrání psy až  
6 měsíců před
blechami, klíšťaty
a pakomáry



Beaphar Canishield®

Ochrana psů před vnějšími parazity

6 měsíců  
proti  
klíšťatům

16 týdnů  
proti  
blechám

5,5 měsíce  
proti  
pakomárům

Beaphar Canishield® – obojek s deltamethrinem
 Poskytuje dlouhodobou ochranu

  Prevence před napadením blechami, klíšťaty a pakomáry

 Postupné uvolňování účinné látky

 Neabsorbuje se do krve psa

 Od 7 týdnů věku psa

 Bez zápachu

 48/65 cm
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Obojky Beaphar Canishield® chrání před klíšťaty (Ixodes ricinus) po dobu 
6 měsíců, před blechami (Ctenocephalides felis) 16 týdnů a před 
pakomáry (Phlebotomus perniciosus) 5,5 měsíce. Účinnost byla testována 
v laboratorních i reálných podmínkách.

Deltamethrin, aktivní složka obojku Canishield, se postupně uvolňuje 
z polymerního pásku a dostává se na povrch obojku. Jelikož je tato 
účinná látka rozpustná v  tucích, dostává se tak přes tukovou vrstvu 
kůže do těla zvířete. K uvolňování účinné látky dochází po celou dobu 
účinnosti obojku.
Deltamethrin je neurotoxický pro členovce, včetně klíšťat, blech a 
pakomárů rodu Phlebotomus. Neabsorbuje se do krevního oběhu psa.



Beaphar Canishield®

Ochrana psů před vnějšími parazity

tuková
vrstvu kůže

Jak to funguje?

Klíšťata
Klíšťata patří mezi parazity, která útočí na lidi i zvířata. Druhy 
klíšťat, které se vyskytují v Evropě, patří zejména do rodiny 
tvrdých klíšťat (Ixodidae) jako jsou Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus a Dermacentor reticulatus. Zakousnuté klíště může 
způsobit nejen nepříjemné pocity jako svědění, zarudnutí nebo 
lokální záněty, ale může přenášet i různá infekční onemocnění 
jako je borelióza, rozvíjet další závažné choroby nebo přivodit 
dokonce smrt zvířete.

Blechy
Blechy jsou parazité, kteří sají krev a běžně se vyskytují u psů. 
V Evropě se jedná zejména o druh Ctenocephalides felis. Psi 
jsou obvykle napadáni dospělými blechami z okolí nebo 
přímým kontaktem s jinými zvířaty. Jakmile blecha najde svého 
hostitele, obecně jej neopouští, dokud se nezlikviduje patřičnými 
prostředky. Kromě toho, že blechy dráždí kůži a způsobují 
alergické reakce, mohou také přenášet tasemnici, způsobit 
anémii či dokonce vyvolat poruchy chování, a to jak u zvířat, tak 
u lidí.

Pakomáři 
Pakomáři (Phlebotomus perniciosus) neboli koutule jsou drobný 
hmyz, který měří 1,5-3,5 mm a standardně se vyskytuje v 
teplejším podnebí jako je jižní Evropa a Středomoří. Dospělí 
pakomáři se živí sladkými sekrety z rostlin. Samičky ale potřebují 
sát krev, aby nakladly vejce, takže mohou napadnout jak 
člověka, tak psa. Pakomáři svými štípanci nejen dráždí kůži 
zvířete, ale jsou zejména přenašeči leishmaniózy, životu 
ohrožujícímu parazitickému 
onemocnění psů.
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Beaphar Eastern Europe s. r. o.
Revoluční 1381/III., 290 01 Poděbrady

info@beaphar.cz

Obojky Beaphar Canishield®  
s deltamethrinem.
Chrání psy před blechami,  
klíšťaty a pakomáry až 6 měsíců.




