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BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE 
1 BEHANDLING GIVER 12 UGERS ØJE- 
BLIKKELIG OG VEDVARENDE LOPPE- OG  
FLÅTEFFEKT 3

WEEKS*  
non-stop
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BRAVECTO® SPOT-ON – AKTIVT 
INDHOLDSSTOF OG FORMULERING 

FARMAKOLOGI

Fluralanermolekylet absorberes hurtigt fra appli
kationsstedet og fordeles herefter systemisk i 
katten. Den måde fluralaner absorberes på, med
fører en maksimal plasmakoncentration mellem 
dag 3 og 21 efter administration. En langsom 
udskillelse (T½ = 12 dage) kombineret med høj 
plasmaproteinbinding medfører en langvarig 
systemisk aktivitet. Disse egenskaber medfører 
et virksomt niveau af fluralaner nonstop i 12 uger 
efter topikal administration. 

Fluralaner udskilles overvejende via fæces.3,4

Fluralaner, det samme aktive indholdsstof som Bravecto® Tyggetabletter til hunde, er 
nu kommet som spoton behandling til katte. Fluralaner i den nye spoton formulering 
har samme virkning på lopper og flåter i kraft af den selektive hæmning af parasitternes 
nervesystem. Fluralaner blokerer GABA og glutamatreceptorer i parasitternes nerve
cellemembraner.1,2

Bravecto® SpotOn til katte er et insekticid og 
acaricid med både øjeblikkelig og vedvarende 
effekt efter topikal administration. Fordelingen af 
fluralaner i katten efter spoton administration 
er udelukkende systemisk. Parasitter, der 
forsøger at indtage føde på behandlede katte, 
eksponeres hurtigt for fluralaner i de indtagne 
vævsvæsker.3,4

Effekt ses indenfor 12 timer på lopper og indenfor  
48 timer på flåter gennem hele be handlings
perioden.3

EFFEKT INDENFOR 12 TIMER FOR LOPPER 

(Ctenocephalides felis) 

EFFEKT INDENFOR 48 TIMER FOR FLÅTER 

(Ixodes ricinus) 

VIRKEMÅDEN AF BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE

* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus

WEEKS*  
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DOSERING OG ADMINISTRATION AF 
BRAVECTO® SPOT-ON TIL KATTE

TWIST´N´USE™ APPLIKATION

Bravecto® SpotOn til katte kan anvendes fra 11 ugers alderen  
og til katte, der vejer fra 1,2 kg.3

Katte, der vejer mere end 12,5 kg, behandles med den kombination af 
pipetter, der passer bedst til kattens vægt. Den tildelte dosis skal baseres 
på kattens vægt under hensyntagen til, at den mindste effektive dosis af 
fluralaner er 40 mg/kg.

Hver pakning af Bravecto® SpotOn til katte indeholder 1 pipette.

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

HÆTTEN BLIVER EFTERFØLGENDE SIDDENDE PÅ PIPETTEN OG KAN IKKE FJERNES.

FORHOLDSREGLER FOR BRUG

For mange katteejere er spoton applikation nemmere end oral administration. Bravecto® SpotOn 
tørrer hurtigt og efterlader ikke en fedtet plet på applikationsstedet. Applikationsstedet tørrer inden
for 24 timer efter applikation.5

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 ikkebehandlede dyr før 
applikationsstedet er tørt.3

KATTENS STØRRELSE (kg)

SMÅ KATTE 1,2-2,8

MELLEMSTORE KATTE >2,8-6,25

STORE KATTE >6,25-12,5

* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus

WEEKS*  
non-stop

SÅDAN APPLICERES BRAVECTO® SPOT-ON3

1 2 3 4 5

 1 Umiddelbart før brug åbnes folien og pipetten  
  tages ud.

 2 Hold om pipetten i bunden, der hvor den er sam 
  mensvejset, 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.   

  

 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. 

  BEMÆRK  Indholdet har en lav viskositet, og trykkes  
  nemt ud af pipetten. Sørg for at pipetten er placeret på  
  applikationsstedet, inden du trykker på den. 

112,5

250

500

FLURALANER (mg)

0,4

0,89

1,79

VOLUMEN (ml)



6

Unge katte mellem 11 og 13 uger med en vægt på 
1,2 til 1,5 kg blev behandlet 3 gange med 8 ugers 
interval – dette er oftere end det anbefalede  
12 ugers interval. Dosis af fluralaner var 93 mg/kg, 
279 mg/kg og 465 mg/kg, hvilket er hhv. den mak
simale anbefalede dosis x 1, x 3 og x 5. Dosis blev 
appliceret som spoton.

I tillæg til sikkerhedsstudierne vedrørende spoton 
applikation, er sikkerheden efter oral administra
tion også blevet evalueret (i tilfælde af oralt indtag 
ved et uheld). Den maksimale anbefalede spoton 
dosis på 93 mg/kg blev givet oralt. Salivation og 
hoste eller opkastning observeredes umiddelbart 
efter oral administration, andre symptomer obser
veredes ikke.5

Brugen af Bravecto® SpotOn til avlskatte samt 
drægtige og diegivende katte er ikke evalueret.

SIKKERHEDSPROFIL

Der er ikke observeret nogen alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger efter 
applikation af Bravecto® SpotOn til katte i op til 5 gange den anbefalede maksimale 
dosis under sikkerhedsstudierne foretaget i laboratorium.3,5

 
På grund af loppens livscyklus kan det tage 3 måneders 
uafbrudt behandling at eliminere alle loppestadier fra et 
infesteret hjem. En enkelt behandling med Bravecto® 
SpotOn til katte giver 12 ugers nonstop effekt mod 
lopper. De voksne lopper dør inden for 12 timer efter på
begyndt fødeindtag gennem hele behandlingsperioden. 
Lopperne dør således før de kan nå at lægge æg og re
infestere hjemmet.  

* Ctenocephalides felis og Ixodes ricinus

I det europæiske feltstudie var de hyppigst obser
verede bivirkninger milde og forbigående  
hudreaktioner (erytem og kløe eller alopeci) på ap
plikationsstedet (2,2 % af de behandlede katte).3,5

Andre symptomer, der blev observeret kort efter 
administration, var:
Apati/tremor/anorexi (0,9 % af de behandlede katte) 
eller opkastning/hypersalivation (0,4 % af de be
handlede katte).

EUROPÆISK FELTSTUDIE

Feltstudier med katte samt andre laboratorie
forsøg har ikke vist nogen interaktioner mellem 
Bravecto® SpotOn til katte og andre almindeligt 
brugte veterinære lægemidler, f.eks. emodepsid 
praziquantel.3,6

INGEN KENDTE INTERAKTIONER 
MED ANDRE ALMINDELIGT BRUGTE 
LÆGEMIDLER TIL KAT

WEEKS*  
non-stop

≈ 10 DAGE

11 DAGE 
MEN KAN TAGE MÅNEDER

< 2 MÅNEDER

< 10 DAGE

LOPPE LIVSCYKLUS
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Bravecto: Tyggetabletter til hunde. Aktivt stof: 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1.000 mg og 1.400 mg fluralaner. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V. Dansk 
repræsentant: Intervet Danmark A/S. Indikationer: Til behandling af flåt- og loppeangreb hos hunde. Dette veterinærlægemiddel er et systemisk insekticid og acaricid, der giver øjeblikkelig 
og vedvarende insekticid virkning på lopper (Ctenocephalides felis) i 12 uger, flåter (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og D. variabilis) i 12 uger og flåter (Rhipicephalus sanguineus) 
i 8 uger. Lopper og flåter skal bide sig fast på værten og starte indtag af føde, før de udsættes for det aktive stof. Effekten indtræder inden for 8 timer, efter lopper (C. felis) har bidt 
sig fast, og 12 timer, efter flåter (I. ricinus) har bidt sig fast. Kan anvendes som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (FAD). Kontraindikationer: 
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler: Parasitten skal have startet indtag af føde 
fra værten, før den udsættes for fluralaner; derfor kan risikoen for sygdomme overført fra parasitter ikke udelukkes. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: På grund af 
manglende data bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til hvalpe under 8 uger og/eller hunde, der vejer mindre end 2 kg. Bør ikke administreres hyppigere end med 8 ugers interval, 
da sikkerheden ved kortere intervaller ikke er blevet testet. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Opbevares i den originale emballage indtil brug for at 
undgå, at børn får direkte adgang til produktet. Spis, drik og ryg ikke samtidig med, at dette produkt håndteres. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe straks efter håndtering 
af produktet. Bivirkninger: Almindeligt observerede bivirkninger i kliniske forsøg (1,6 % af de behandlede hunde) var lette og forbigående gastrointestinale forstyrrelser såsom diarré, 
opkastning, appetitløshed og savlen. Drægtighed og laktation: Veterinærlægemidlet er blevet fundet sikkert at anvende hos avlshunde, drægtige hunde og diegivende hunde. Dosering og 
indgivelsesvej: Til oral anvendelse. Dosis beregnes i forhold til hundens vægt, idet der gives 25-56 mg fluralaner pr. kg kropsvægt. Tyggetabletterne må ikke knuses eller deles. Indgives 
på fodringstidspunktet eller umiddelbart før eller efter. Kan gives sammen med mad eller direkte i munden. Hunden bør iagttages under indgivelsen for at sikre, at den synker tabletten. 
Udlevering: B. Pakninger og priser pr. august 2016: Tyggetablet 1 x 1 a 112,5 mg; a 250 mg; a 500 mg; a 1.000 mg; a 1.400 mg. 
Produktresumeet er forkortet, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health, Havneholmen 25, 1561 København V, eller hentes på www.ema.europa.eu.

BRAVECTO: Spot-on, opløsning, til katte. Aktivt stof: 112,5 mg, 250 mg og 500 mg fluralaner. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V. Dansk repræsentant: Intervet 
Danmark A/S. Indikationer: Til behandling af flåt- og loppeangreb hos katte. Dette veterinærlægemiddel er et systemisk insekticid og acaricid, der har øjeblikkelig og vedvarende 
dræbende effekt på lopper (Ctenocephalides felis) og flåter (Ixodes ricinus) i 12 uger. Lopper og flåter skal sætte sig på værten og starte fødeindtag, før de udsættes for det aktive stof. 
Produktet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppe betinget allergisk dermatitis (flea allergy dermatitis, FAD). Kontraindikationer: Må ikke anvendes i tilfælde 
af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler: Parasitten skal have startet fødeindtag hos værten, før den udsættes for flu-
ralaner; derfor kan risikoen for sygdomme overført fra parasitter ikke udelukkes. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Der skal træffes passende foranstaltninger for at undgå 
kontakt med dyrets øjne. Må ikke anvendes direkte på beskadiget hud. På grund af manglende data bør det ikke anvendes til killinger under 11 uger og/eller katte, der vejer mindre end 
1,2 kg. Bør ikke administreres hyppigere end med 8 ugers mellemrum, da sikkerheden ved kortere intervaller ikke er blevet testet. Beregnet til topikal anvendelse; må ikke administre-
res oralt. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Dette produkt er skadeligt, hvis det indtages. Op-
bevares i den originale emballage indtil brug for at undgå, at børn får direkte adgang til det. Den brugte pipette skal smides ud med det samme. I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld 
skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Dette produkt og den våde hud på et nyligt behandlet dyr kan forårsage lettere irritation af hud og/
eller øjne. Undgå kontakt med huden og/eller øjnene, herunder også at føre hånden op til øjet. Spis, drik og ryg ikke samtidig med at det håndteres. Berør ikke applikationsstedet, og 
sørg for, at børn ikke berører applikationsstedet, før det er tørt. Det anbefales derfor at behandle dyret om aftenen. Den dag, dyret behandles, bør det ikke sove i samme seng som dets 
ejer, især ikke hos børn. Vask hænder og evt. andre hudområder, der har været i kontakt med produktet, grundigt med vand og sæbe straks efter anvendelse. I tilfælde af at produktet 
kommer i øjnene, skylles øjeblikkeligt med rigelige mængder vand. Produktet er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde. 
Det aktive stof er stærkt lipofilt og bindes til huden; det kan også bindes til overflader efter spild. Brug derfor egnede handsker ved håndtering, eller når produktet påføres på katte. I 
tilfælde af spild fjernes dette med et stykkekøkkenrulle, og området rengøres med rengøringsmiddel. Lad ikke behandlede dyr komme i kontakt med ubehandlede dyr, før påføringsst-
edet er tørt. Bivirkninger: Almindeligt observerede bivirkninger er milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (2,2 % af behandlede katte), såsom erytem og pruritus eller 
alopeci. Følgende andre symptomer er observeret kort efter påføring: apati, tremor og anoreksi (0,9 % af behandlede katte) eller opkastning og hypersalivation (0,4 % af behandlede 
katte). Drægtighed eller laktation: Sikkerheden er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk/benefit-forholdet. Interaktion: Ingen 
kendte. Fluralaner har en høj bindingsgrad til plasmaproteiner og kan muligvis konkurrere med andre stærkt bundne lægemidler såsom non-steroide anti-inflammatoriske (NSAID) 
præparater og kumarinderivatet warfarin. Inkubation af fluralaner ved samtidig tilstedeværelse af carprofen eller warfarin i hundeplasma ved forventet maksimal plasmakoncentration 
reducerede ikke fluralaners, carprofens eller warfarins proteinbinding. Ved laboratorieundersøgelser og kliniske feltstudier blev der ikke fundet nogen interaktion mellem dette produkt 
og hyppigt anvendte veterinærlægemidler. Dosering og indgivelsesvej: Til spot-on anvendelse. Der gives 40-94 mg fluralaner/kg kropsvægt. For at opnå optimal kontrol af flåt- og loppean-
greb skal lægemidlet gives med 12 ugers mellemrum. Overdosering: Der blev hos killinger i alderen 11-13 uger og med en vægt på 1,2-1,5 kg ikke observeret bivirkninger efter topikal 
administration af op til 5 gange den højeste anbefalede dosis (93 mg, 279 mg og 465 mg fluralaner/kg kropsvægt) ved tre lejligheder med kortere interval end anbefalet (8 ugers inter-
val). Oral optagelse af produktet ved den højeste anbefalede dosis på 93 mg fluralaner/kg kropsvægt tolereredes godt hos katte bortset fra nogle selvbegrænsende tilfælde af savlen 
og hoste eller opkastning umiddelbart efter påføring. Udlevering: B. Pakninger og priser: Pipette 1 x 1 à 112,5 mg, à 250 mg og à 500 mg. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.
dk. 

Produktresumeet er forkortet, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health, Havneholmen 25, 1561 København V, eller hentes på www.ema.europa.eu.


