
Флай Стоп 
розчин для зовнішнього застосування 

листівка-вкладка 
Опис 
Прозора рідина світло-жовтого кольору зі специфічним запахом. 
Склад 
1 мл препарату містить діючу речовину 
бетацифлутрин - 10 мг. 
Допоміжні речовини: рицинова олія, етилацетат. 
Фармакологічні властивості 
ATC vet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди и репеленти , QP53AC12 – цифлутрин. 
Флай Стоп володіє контактною інсекто-акарицидною та репелентною дією відносно 
двокрилих комах: зоофільних мух (Haematobia irritans, Haematobosca stimulans, Musca 
autumnalis, Stomoxys calcitrans), гедзів (родина Tabanidae), оводів (родини Hypodermatidae, 
Gasterophilidae), кровососок (родина Hippoboscidae), комарів (родина Culicidae), мошок 
(родина Simuliidae), а також москітів, бліх, вошей, волосоїдів та іксодових кліщів. 
Бетацифлутрин, що входить до складу препарату, належить до групи синтетичних піретроїдів. 
Механізм дії його полягає в блокуванні передачі нервових імпульсів, що призводить до 
порушення координації рухів, паралічу і загибелі комах і кліщів. Після нанесення на шкіру 
препарат розподіляється по поверхні тіла, в незначній мірі всмоктується шкірою, що 
забезпечує його тривалу інсекто-акарицидну і репелентну дію. 
Флай Стоп за ступенем впливу на організм відноситься до малонебезпечних речовин і в 
рекомендованих дозах не чинить резорбтивно-токсичної, ембріотоксичної, тератогенної, 
мутагенної, імунотоксичної і місцевоподразнюючої дії на шкіру. При попаданні в очі викликає 
слабке подразнення. Препарат токсичний для риб, гідробіонтів і бджіл. 
Застосування 
Флай Стоп застосовують для обробки великої рогатої худоби, коней, овець та кіз в 
пасовищний період з метою знищення зоофільних мух, гедзів, оводів, комарів, мошок, бліх, 
кліщів і захисту тварин від їх нападу. 
Дозування 
Флай Стоп застосовують великій рогатій худобі та коням шляхом нанесення препарату на 
шкіру спини вздовж хребта від холки до крижів з розрахунку 10 мл на дорослу тварину. 
Кози та вівці обробляються шляхом нанесення препарату на шкіру спини вздовж хребта від 
холки до крижів з розрахунку 0,2 мл на 10 кг маси тіла. Вівці доречно обробляти після 
стрижки. 
Обробку великої рогатої худоби, овець та кіз проводять в пасовищний період один раз на 3-4 
тижні в залежності від чисельності комах. Дійних корів слід обробляти одразу після вечірнього 
доїння. Коней обробляють в період активності комах і кліщів. Захисна дія Флайстоп триває не 
менше 28 днів після одноразової обробки. У разі пропуску чергової обробки, застосування 
препарату відновлюють у тій же дозі і за тією ж схемою.  
Перед обробкою за допомогою каністри з дозуючим пристроєм, необхідно наповнити дозатор. 
Для переведення дозуючого пристрою каністри у робоче положення, слід щільно заґвинтити 
кришку на горлі каністри та відґвинтити кришку з дозуючого пристрою. Набрати препарат в 
дозатор шляхом легкого натискання на бічні стінки каністри під візуальним контролем до 
поділки 10 мл та нанести препарат на шкірний покрив тварини. 
Побічна дія 
У гіперчутливих тварин можливі алергічні реакції. У деяких випадках у тварини при першому 
застосуванні препарату можливе збільшення слиновиділення, яке самостійно проходить без 



застосування лікарських засобів. При передозуванні у тварин може бути пригнічений стан і 
підвищена слинотеча. 
Протипоказання 
Препарат не слід наносити на вологу, пошкоджену або забруднену шкіру, не застосовувати 
одночасно з іншими інсектоакарицидами. 
Застереження 
При застосуванні препарату продукцію від тварин використовують без обмежень. При 
проведенні маніпуляцій з препаратом заборонено курити, пити і приймати їжу. Обробку 
тварин слід проводити з використанням спецодягу (халат, головний убір, гумові чоботи, 
гігієнічні рукавички). Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з 
милом. При випадковому потраплянні препарату на шкіру або слизові оболонки очей їх 
необхідно промити великою кількістю проточної води. Людям, що страждають на алергію, 
слід уникати прямого контакту з препаратом. У разі появи алергічних реакцій або при 
випадковому попаданні препарату в організм людини слід негайно звернутися в медичний 
заклад, маючи при собі інструкцію із застосування препарату або етикетку. 
Забороняється використання тари з-під засобу для побутових цілей. 
Форма випуску 
Препарат розфасовують в полімерну або скляну тару по 10, 50, 100 мл і полімерні каністри по 
500 і 1000 мл. 
Зберігання 
У сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей та тварин місці, окремо від 
харчових продуктів і кормів у закритій упаковці при температурі від 8 до 25°C. 
Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого відкриття – 60 діб. 
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