
Scalibor Protectorband antiparazitálny 
obojok 48 cm 
 

Nedajte kliešťom šancu 
Účinne chráni psa pred kliešťami, a to vo všetkých vývojových štádiách. Skvele tak pôsobí aj 
proti larvám, nymfám i dospelým jedincom, a to po dobu piatich až šiestich mesiacov. 

Už žiadne bodnutia a sánie komármi 
Komáre majú už po krátkom kontakte s účinnou látkou precitlivenosť v nervových zakončeniach 
nohách, dochádza k tzv. “efektu horúcich nôh“ a psa rýchlo opúšťajú. Majú poruchy koordinácie 
s následným ochrnutím a smrťou. Scalibor ochráni psa pred týmito parazitmi po dobu šiestich 
mesiacov. 

Účinne chráni aj pred pakomárom 
Vysoká účinnosť obojku je tiež proti pakomárom rodu Phlebotomus, ktorí prenášajú 
nebezpečnú leishmaniózu. Pred napadnutím pakomármi chráni psa po dobu piatich až šiestich 
mesiacov. 

Obojok obsahuje účinnú látku deltametrín, ktorý patrí ku skupine pyretroidov, ktoré sú známe 
svojimi okamžitými odpudzujúcimi a rýchlo usmrcujícimi účinkami na parazitov. Deltametrín sa 
postupne uvoľňuje vďaka treniu obojku o srsť počas nosenia. V priebehu jedného až dvoch 
týždňov sa rozšíri po celom tele psa tukovou vrstvou pokožky. Po tejto dobe je pes stopercentne 
chránený na všetkých častiach tela. Látka sa nevstrebáva a účinkuje len na povrchu. Pre 
sústavné a efektívne uvoľňovanie účinnej látky je nutné dodržať správne upevnenie obojku a 
dodržať tak čo možno najväčšiu kontaktnú plochu medzi obojkom a srsťou po celú dobu 
nosenia. Zakúpite ho v dvoch veľkostiach. V prípade znečistenia postačí obojok utrieť vlhkou 
bavlnenou handričkou. 

Správne upevnenie je dôležité 
Obojok správne upevnite tak, aby sa medzi neho a krk zvieraťa zmestili dva prsty. Prebytočnú 
časť obojka odstrihnite asi päť centimetrov od spony. Veľkosť obojku môžete tak prispôsobiť aj 
psom, ktorí ešte rastú. 

Voda áno, zápach nie 
Pri nosení nedochádza k vyparovaniu látky do vzduchu, preto obojok nezapácha. Prechádzky v 
daždi ani kúpanie v rybníku nie sú problém. Kúpeľ v šampónu, ktorý odmasťuje, však nie je 
vhodná, pretože by sa tak mohla znížiť účinnosť obojku. 
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