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WEEKS*
non-stop

BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE
VIRKER MOD LOPPER OG SKOVFLÅTER I 12 UGER*
VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Effekten af Bravecto® Spot-On er ikke undersøgt hos
killinger yngre end 11 uger eller mindre end 1,2 kg og bør
derfor ikke anvendes til disse.
Effekten af Bravecto® Spot-On er ikke undersøgt til
drægtige og diegivende katte.
Undgå kontakt med indholdet i pipetten, og undlad at
berøre applikationsstedet før det er tørt. Det anbefales
at bruge handsker ved applikation.
Det kan være en god idé at behandle katten om aftenen,
så applikationsstedet kan tørre natten over. Berør ikke
applikationsstedet før det er tørt, og lad ikke katten sove
i sengen hos børn og voksne den første nat. Ligeledes bør
nybehandlede dyr ikke have kontakt med ikke-behandlede
dyr før applikationsstedet er tørt.

* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus
MSD Animal Health
Havneholmen 25
1561 København V
Telefon: 44 82 42 00

SPOT-ON TIL KATTE

Til behandling af lopper og flåter i 12 uger *
* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus

HVAD ER BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE?

PÅFØRSEL

Bravecto® Spot-On anvendes til forebyggende behandling mod lopper og
flåter hos katte. Det påføres med en pipette.

Bravecto® Spot-On pipetten har en Twist´N´Use™ hætte, som er let at åbne.
Pipetten åbnes ved at dreje hætten, og derved brydes en indre forsegling.

Bravecto® Spot-On
Har øjeblikkelig og vedvarende dræbende effekt på lopper og flåter.
Virker mod lopper og skovflåter non-stop i 12 uger.
Kan anvendes til katte med loppeallergi.
Er velegnet til katte der vaskes ofte.
Tørrer hurtigt og efterlader ingen fedtet plet i pelsen.

DOSERING
Bravecto® Spot-On til katte kan anvendes fra 11 ugers alderen og til katte,
der vejer fra 1,2 kg. Katte, der vejer mere end 12,5 kg, behandles med den
kombination af pipetter, der passer bedst til kattens vægt.
KATTENS STØRRELSE (kg)

VOLUMEN (ml)

FLURALANER (mg)

SMÅ KATTE 1,2-2,8

0,4

112,5

MELLEMSTORE KATTE >2,8-6,25

0,89

250

STORE KATTE >6,25-12,5

1,79

500

Hver pakning af Bravecto® Spot-On til katte indeholder 1 pipette.

WEEKS*
non-stop

* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus

Hætten bliver efterfølgende siddende på pipetten og kan ikke fjernes.

1

2

1

Umiddelbart før brug åbnes folien
og pipetten tages ud.

2

Hold om pipetten i bunden, der
hvor den er sammensvejset, eller
omkring den hårde del lige under
hætten. Pipetten skal være i oprejst
stilling (spidsen skal vende opad),
når den åbnes. Drej hætten en hel
omgang med eller mod uret.

3

Pipetten er åben og klar til brug,
når man mærker, at forseglingen er
brudt. Hætten bliver siddende på
pipetten. Det er ikke muligt at tage
hætten af.

3

4

5

4

Katten skal stå eller ligge med
ryggen i vandret stilling for at lette
påføringen. Placér pipettespidsen i
kattens nakke, der hvor man kan
mærke, kraniet slutter.

5

Klem forsigtigt på pipetten og påfør
hele indholdet direkte på kattens
hud. For katte med en kropsvægt
på op til 6,25 kg påføres indholdet
på ét enkelt sted, og for katte med
en kropsvægt på over 6,25 kg på to
steder tæt på hinanden.
Indholdet er tyndtflydende,
og trykkes nemt ud af pipetten.
Sørg for at pipetten er placeret på
applikationsstedet, inden du trykker
på den.

BEMÆRK

Se filmen
Sådan påføres
Bravecto® Spot-On
på din kat

