Příloha č. 2

Průběžná zpráva klinického hodnocení Gabon Flum 4 mg 2014

Klinické hodnocení veterinárního léčivého přípravku Gabon Flum 4 mg
proužky do úlu
FORMULÁŘ pro rok hodnocení 2015
pro záznamy sledovaných parametrů
Objednavatel (OV ČSV, ZO ČSV, chovatel):
Název , jméno: ...........................................................................................................
Kontaktní údaje (adresa, tel,e-mail):………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Počet ošetřených včelstev:…………………………………………………………………..
Datum vložení Gabonu Flum 4 mg proužky do úlu do včelstev:
……………………………………………
Byl prováděn pravidelný monitoring přirozeného denního spadu roztočů v období před
vložením Gabonu Flum ?
ano
ne
Při odpovědi ano uveďte nejvyšší zjištěné hodnoty: Denní spad ………………
Oklepem .....….včel .............................
Pozorovali jste po vložení Gabonu Flum větší rozrušení včel nebo jiné nepříznivé
příznaky, např. větší agresivitu, souboje včel,opouštění úlu pod.?
ano
ne
Při odpovědi ano uveďte u kolika včelstev a popište podrobněji pozorované příznaky.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Pozorovali jste v průběhu nasazení Gabonu Flum větší neklid na včelnici, větší slídění
nebo dokonce loupež?
ano
ne
Při odpovědi ano popište jednotlivé případy podrobně…………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Pozorovali jste při manipulaci s Gabonem Flum u sebe i při použití ochranných
prostředků některé příznaky alergické reakce?
ano
ne
Při odpovědi ano popište své potíže podrobně……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Zjistili jste včelstva, ve kterých byl spad roztočů v prvních dvou dnech po vložení
Gabonu Flum nižší nebo stejný než přirozený denní spad před vložením Gabonu Flum?
ano
ne
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Při odpovědi ano uveďte u kolika včelstev ………………………………………….
Považujete spad roztočů v průběhu celé léčby za:
přiměřený aktuální nákazové situaci
nedostatečný
Při odpovědi nedostatečný rozveďte podrobně důvody, které vedly k tomuto závěru.
………………………………………………………………………………………….
Datum odstranění Gabonu Flum ze včelstev:………………………………………
Použité proužky byly vráceny (komu) ………………………………………………
Datum nejbližší následné fumigace Varidolem 125 mg/ml (říjen) po odstranění Gabonu
Flum 4 mg ze včelstev:
……………………………………………………………………………………
Spad roztočů po následné fumigaci Varidolem hodnotím následovně:
u všech včelstev byl spad v desítkách
u většiny včelstev byl spad v desítkách, u některých do 300
u většiny včelstev byl spad do 200, u některých 300 - 500
nepřiměřeně vysoký, u většiny včelstev nad 300 - 500
Při odpovědi nepřiměřeně vysoký uveďte skutečnou průměrnou hodnotu zjištěného spadu
roztočů po fumigaci a podrobné zdůvodnění nepřiměřenosti spadu po fumigaci.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Datum……………………

Podpis…………………………………,

Poznámka
Zvolenou odpověď označte křížkem ve čtverečku, který je umístěn před odpovědí nebo zakrožkujte
správnou. Pokud pro vlastní vysvětleni nebude ve formuláři dostatek místa, pokračujte na
samostatném listu nebo na zadní straně formuláře. Uvítáme i další vlastní poznatky a postřehy, které
uveďte stejnou formou.
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