
Mikroinkapslat mygg- 
och insektsspray för 
häst.

O
p

ti
m

a
l

Optimal
OMSKAKAS

NYHET



Optimal     Mikroinkapslat mygg- och insektsspray för häst

320 ml och 1000 ml. Artikelnummer: 60052 och 60050.  

Optimal är ett mikroinkapslat mygg- och insektsspray för hästar. Optimal är ett medel med brett spektra som 
verkar repellerande mot insekter, stora som små och mot olika myggarter som sprider malaria, gula febern och 
dengue. Optimal repellerar även andra insekter som stickmyggor, knott och broms. Det minskar även risken 
för bett av fästing. 

Den aktiva substansen är mikroinkapslad Icaridin, vars egenskaper i sig bland annat gör den lågabsorberande 
för hud. Testresultat av Icaridin visar på ett dermalt upptag på 0,3% och mikroinkapslingen i Optimal minskar 
upptaget ytterligare, så upptaget i huden är försumbart.  

Mikroinkapsling ger följande fördelar:
- Hudabsorption av aktiv substans reduceras väsentligt.
- Alstrar en konstant, reglerad och långvarig avdunstning/utsöndring av den aktiva substansen.
- Vattenbaserad, inga lösningsmedel.
- Minskad risk för överdosering.

Orienterade studier av Optimal påvisar
- 100% skydd under 8 timmar mot angrepp på hud av myggan Aedes aegypti (gula febern, dengue)   
 och Anopheles gambiae (malaria).
- 100% avskräckande verkan under 6 dagar mot Aede aegypti på impregnerat bomullstyg.
- 100% avskräckande verkan under 6 timmar mot fästingnymf Ixodes ricinus på impregnerat filterpapper.  
 (Tester utförda av Walborg Thorsell, Docent i experimentell parasitologi.)

Nyhet - Optimal 320 ml påfyllningsbar bag-in-can-spray
Optimal 320 ml är en bag-in-can-spray med ett unikt spraymunstycke som ger optimal spridning. Sprayljudet 
är tyst och skrämmer därför inte hästen. Munstycket har bayonettfattning och är därför lätt att ta av när flaskan 
behöver fyllas på. Spraymunstycket fungerar upp och ner vilket gör att man kommer åt där man behöver.

Bruksanvisning
Optimal ska appliceras med lätta sprayduschar på utsatta ställen. Undvik kontakt med ögonen.  
Skaka flaskan före användning.
Hästar skall behandlas 1 till 2 ggr per dygn för att ge ett fullgott skydd mot ohyran. En täckande behandling  
ger en långtidseffekt på ca 1-2 dygn. 

Optimal har en svag doft och lämpar sig därför väl för doftkänsliga personer. Skonsamt mot läder, plast och 
konstmaterial.

Optimal förvaras i rumstemperatur. Omskakas före användning. Behandlade hästar får inte gå till livsmedels-
produktion inom 60 dagar. Karenstid vid användning på tävlingshästar är 0 timmar.

Reg nr.: 4830. Behörighetsklass: 3.
Verksam beståndsdel och innehåll: Icaridin 19,4 vikt -%. Parfym <0,1.
Karenstid: Noll timmars karenstid vid tävling.
Nettoinnehåll: 320 ml resp. 1000 ml
Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatumet om produkten förvaras mörkt och i rumstemperatur.
Förpackningar: 320 ml, påfyllningsbar, bag-in-can-spray och 1000 ml refill.
Återvinning: Tömd förpackning sköljs noga ur och lämnas i behållare för hårdplast.

Tillverkare: EMIN Svenska AB, Halmstad
Marknadsföring: Pharmaxim AB. Tel: 042-38 54 50, www.pharmaxim.com
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