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Activyl spot on hond

Samenstelling

Bevat per pipet resp. 99,45 / 150,15 / 300,3 / 600,6 / 900,9 mg indoxacarb

Eigenschappen

Indoxacarb is een ectoparasiticide behorende tot de chemische groep oxadiazine. Na omzetting in een
metaboliet is indoxacarb werkzaam tegen volwassen, larvale en eistadia van insecten. Bij vlooien is
voor indoxacarb naast het dodend effect op volwassen vlooien ook effectiviteit tegen de zich
ontwikkelende larvale stadia in de directe omgeving van het behandelde dier aangetoond.

Doeldier

Hond

Indicaties

Vlooienbestrijding

Toediening/dosering

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,077 ml/kg
lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het
gewicht van de hond:
Gewicht van

Te gebruiken grootte van de pipet

de hond (kg)

Volume

Indoxacard

(ml)

(mg/kg)

< 6,5

Activyl spot-on oplossing voor zeer kleine honden

0,51

Minimum van 15

6,6 - 10

Activyl spot-on oplossing voor kleine honden

0,77

15 - 23

10,1 - 20

Activyl spot-on oplossing voor middelgrote honden

1,54

15 - 30

20,1 - 40

Activyl spot-on oplossing voor grote honden

3,08

15 - 30

40,1 - 60

Activyl spot-on oplossing voor extra grote honden

4,62

15 - 23

Contra-indicaties

Geen

Bijwerkingen

Incidenteel kan een korte periode van speekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening
direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten
zonder behandeling. Correcte toediening zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum
beperken. Tijdelijk krabben of haaruitval op de plaats van toediening kan voorkomen. Deze effecten
verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling. De toediening van het product kan tijdelijk een lokale,
vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden
waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening
verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het middel.
Er zijn geen bijwerkingen waargenomen bij honden vanaf een leeftijd van 8 weken, die 8 keer een
vijfvoudige dosering toegediend kregen met intervallen van 4 weken, of die 6 keer een vijfvoudige
dosering toegediend kregen met intervallen van 2 weken.

Waarschuwingen

De veiligheid van Activyl is niet aangetoond bij honden jonger dan 8 weken en lichter dan 1,5 kg. De
veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken tijdens
de dracht en bij fokdieren. Het gebruik wordt niet aanbevolen tijdens de lactatie.

Voorzorgen

Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Het sachet is kindveilig. Houd het product tot
gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product. Houd de
gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen. Was de handen direct na gebruik. Het product
bevat indoxacarb. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen dit product
niet te gebruiken. Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan
veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt. Dit product is zeer
brandbaar. Houd het op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Het
product blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en
blootstelling aan zonlicht. De dieren mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden
binnen 48 uur na behandeling.
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Activyl spot on hond
vervolg

Bewaarcondities/ Houdbaarheid

Bewaren in originele verpakking. Houdbaar tot 4 jaar na productiedatum.

Verpakking

Doos à 4 pipetten

Registratienummer

REG NL 106293

Kanalisatie

UDA

Artikelnummer

90.001.50 Activyl spot-on hond XS (6,5 kg) 4 pipet
90.001.51 Activyl spot-on hond S (6,6 - 10 kg) 4 pipet
90.001.52 Activyl spot-on hond M (10,1 - 20 kg) 4 pipet
90.001.53 Activyl spot-on hond L (20,1 - 40 kg) 4 pipet
90.001.54 Activyl spot-on hond XL (40,1 - 60 kg) 4 pipet
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