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Sammen kan vi nu sætte en helt ny standard for behandling mod lopper og flåter hos hunde.  
Bravecto indeholder det nye aktivstof fluralaner, der giver øjeblikkelig og vedvarende effekt på  
lopper og flåter. 

Effekt ses inden for 8 timer på lopper  
og inden for 12 timer på flåter igennem hele  
behandlingsperioden.

Bravecto virker desuden i 8 uger på 

Rhipicephalus sanguineus.

Bravecto kan anvendes som del af en  
behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget  
allergisk dermatitis (FAD).1,2

Én tyggetablet - 12 ugers effekt mod lopper 
og flåter (Ctenocephalides felis, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og Dermacentor variabilis)

ugEr DAgE timEr



Et helt nyt molekyle giver helt nye resultater

Fluralaner er et systemisk insekticid og acaricid, der giver øjeblikkelig og vedvarende effekt på lopper (Ctenocephalides felis) og flåter (Ixodes 
ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis og Rhipicephalus sanguineus) på hunde. 

Fluralaner tilhører gruppen isoxazaliner. Det er en ny stofgruppe, som potent hæmmer dele af leddyrs nervesystem. Fluralaner har 
antagonistisk virkning på de ligand-styrede kloridkanaler (gABA- og glutamat-receptorer). 3,4  Fluralaner er det første nye molekyle mod lopper 
og flåter i mange år. Eftersom fluralaner aldrig har været anvendt til dyr, er der ingen risiko for resistens hos lopper og flåter.2

Efter oral administration absorberes Bravecto hurtigt, og maksimal plasmakoncentration opnås i gennemsnit  
inden for 1 døgn.5 Plasma-clearance er meget lav med målbare plasmakoncentrationer i op til 3 måneder  
efter behandling. Selvom Bravecto bindes til plasmaproteiner, er der ikke set interaktioner med  
andre proteinbundne lægemidler. Fluralaner fordeles især til fedtvæv og udskilles uomdannet  
primært via fæces.2

Skab trafik i klinikken med Bravecto

Ny kemisk klasse: C22Hl2F6N3O3

Fluralaner er en helt ny aktiv substans fra 
lægemiddelgruppen isoxazoliner med høj 
og langvaring ektoparasitær effekt. 



Systemisk effekt og vektorbårne sygdomme

Bravecto virker systemisk og har effekt på lopper inden for 8 timer og flåter* inden for 12 timer gennem hele behandlingsperioden.

Skal flåten suge blod?

Skovflåter, der har siddet fastbidt i 12 timer, kan ikke entydigt skelnes fra nyligt fastbidte skovflåter, idet flåterne efter 12 timer endnu ikke er 
begyndt at svulme op i nævneværdig grad.6  

Fluralaner fordeles blandt andet til fedtvævet. Dermed kommer parasitten i kontakt med aktivstoffet allerede, når munddelene introduceres 
gennem huden. 

12 timer er væsentlig kortere tid, end det tager flåter at overføre de fleste  
vektorbårne patogener, f.eks. Borrelia og Anaplasma.7  

Compliance

En undersøgelse af flåtbefængte hunde fra det nordøstlige tyskland har vist,  
at 2/3 af de indsamlede flåter stammede fra hunde, der enten blev behandlet forkert 
med markedsførte ektoparasitære midler (spot-on, halsbånd eller spray) eller ikke blev 
behandlet. 1/3 af flåterne stammede fra hunde, der var korrekt behandlede. 60 % af 
skovflåterne blev først opdaget og fjernet af ejerne efter mere end 2 døgn.8,9  

Bravecto’s virkningstid på 12 uger nedsætter hyppigheden af genbehandlinger og 
dermed mulige forglemmelser. Herved reduceres risikoen for compliance ”gaps”, som 
er meget almindelige.9 Desuden reduceres loppebelastningen i hjemmet signifikant.1 

Loppe- og flåtkontrol* med Bravecto1  

* Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og Dermacentor variabilis



Bravecto er også til drægtige og diegivende

Bravecto er veltolereret.  Studier har vist, at ingen hunde oplevede alvorlige bivirkninger eller måtte udgå af studierne. 
Overdoseringsstudier på hvalpe over 8 uger og voksne og drægtige hunde med doser på henholdsvis 5 og 3 gange højere end den 
terapeutiske dosis, viste ingen bivirkninger eller negativ indflydelse på reproduktionsfunktion, overlevelse og antal fødte hvalpe. 2

Observerede bivirkninger i et stort europæisk feltstudie var milde og forbigående gastrointestinale forstyrrelser, såsom diarré, opkastning, 
appetitløshed og savlen hos et meget lavt antal dyr (1,6 %). 2

Bravecto er: 10,11

• Sikkert at anvende til drægtige og diegivende tæver 

• Sikkert at anvende til avlshanner

•	 Sikkert at anvende til hunde med mDr1(-/-)  gendefekt (collieracer)



Bravecto er nemt at huske og svært at glemme

Behandlingsintervaller overholdes sjældent.8,9 manglende eller udskudte behandlinger øger risikoen for re-infestation af både lopper 
og flåter og hermed overførsel af vektorbårne sygdomme. Ved behandling hver 3. måned nedsættes antallet af potentielle “gaps” i 
behandlingen. 

Bravecto kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis, idet lopper dræbes, før de kan nå at 
producere levedygtige æg, og dermed brydes loppens livscyklus. 

Bravecto gives let i form af en godbid. Et studie har vist, at langt de fleste hunde frivilligt indtog Bravecto inden for kort tid.2  

.
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i situationer hvor øjeblikkelig og vedvarende effekt mod lopper og flåter er ønsket, 
kan du med fordel ordinere Bravecto. 

 
Særligt kan nævnes:

•	 Hunde,	der	svømmer	jævnligt,	såsom	jagthunde	og	hunde	i	genoptræning

•	 Hunde,	der	bades	ofte,	som	f.eks.	udstillingshunde	og	hudpatienter

•	 Hunde,	hvis	ejere	finder	andre	behandlingstyper	vanskelige	at	administrere

•	 Hunde,	hvis	ejere	ønsker	at	undgå	kontakt	med	spot-on	produkter	fra	hundens		
 overflade og omgivelser

•	 Hunde,	der	lever	sammen	med	katte

•	 Hunde	med	FAD	(loppebetinget	allergisk	dermatitis)

Bravecto smager af svinelever, og tyggetabletten tages frivilligt af langt de fleste 
hunde.2

Alternativt kan Bravecto let gives i lidt af dyrets foder. Det skal iagttages, at 
hunden herefter spiser foderet.

Alle hunde kan få brug 
for Bravecto

”LICENSE TO SWIM”



Pakninger og priser
Bravecto findes i 5 størrelser og styrker. Hunde over 56 kg gives to tabletter, som til sammen passer bedst til kropsvægten.
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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. 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 forbrugerpriser inkl. moms pr. april 2014: Tyggetablet  
1 x 1 a 112,5 mg 148,00 kr.; 1 x 1 a 250 mg 160,00 kr. ; 1 x 1 a 500 mg 175,00 kr.; 1 x 1 a 1.000 mg 210,00 kr.; 1 x 1 a 1.400 mg 240,00 kr. 
Produktresumeet er forkortet, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, eller hentes på www.ema.europa.eu. Desuden henvises til oplysningerne på emballagen.

THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS

Med mere end 100 igangværende forskningsprojekter er det MSD Animal Healths mål at blive førende inden for udvikling af nye og værdifulde veterinærmedicinske produkter og løsninger. 
Herved ønsker vi at forbedre dyrs sundhed, fremtidssikre produktionen af sunde kvalitetsfødevarer, beskytte befolkningens sundhed og hjælpe til, at kæledyr og ejere kan nyde deres liv 
sammen. 

Med afsæt i vores forskningsbaserede udviklingsstrategi arbejder vi dagligt på at opbygge et tæt samarbejde med dyrlæger og andre samarbejdspartnere, dyreejere og faglige eksperter i 
udviklingen af nye effektive løsninger til komplicerede, veterinærmedicinske problemstillinger.

Hundens vægt

   2 - 4,5 kg

4,6 - 10 kg 

10,1 - 20 kg

20,1 - 40 kg 

40,1 - 56 kg 1400 mg

1000 mg

500 mg

250 mg

112,5 mg 148,00 kr. 

160,00 kr. 

175,00 kr. 

210,00 kr. 

240,00 kr. 
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