Beaphar Vlooien Anti-Conceptie
Tabletten voor orale toediening ter bestrijding van
vlooien bij honden
Diergeneesmiddel
Samenstelling
De tabletten bevatten 30% w/w lufenuron (INN)
De rode tabletten bevatten 67,8 mg lufenuron
De grijze tabletten bevatten 204,9 mg lufenuron
De witte tabletten bevatten 409,8 mg lufenuron
Eigenschappen
Beaphar Vlooien Anti-Conceptie tabletten bevatten een
niet-acetyl-choline-esterase remmend benzoylurea dat
vlooien (Ctenocephalides felis) bij honden bestrijdt.
Beaphar Vlooien Anti-Conceptie wordt opgenomen door
de volwassen vlo als deze de hond bijt. Als gevolg hiervan
ontwikkelen de eieren van deze vlooien zich niet verder
en vindt er geen opbouw van een vlooienpopulatie in de
directe omgeving van de hond plaats.
Indicaties
Beaphar Vlooien Anti-Conceptie tabletten bestrijden
vlooienoverlast (Ctenocephalides felis) door reductie van
het aantal vlooienlarven.
Toedieningswijze / Dosering
De aanbevolen standaarddosering is 10 mg lufenuron per
kg lichaamsgewicht per maand.
Aantal tabletten per maand
Gewicht
Rood tablet
Grijs tablet
2,6 – 6,7 kg
1 tablet
6,8 – 20 kg		
1 tablet
21 – 40 kg			

Wit tablet
1 tablet

Meer dan 40 kg, dien extra tablet(ten) naar gewicht toe.
		

Dien Beaphar Vlooien Anti-Conceptie toe tezamen met de helft
van de dagelijkse hoeveelheid voer. Geef de rest van het voer
als de behandelde hoeveelheid is opgegeten.
Behandel alle in huis aanwezige honden en katten op hetzelfde
tijdstip, met uitzondering van zogende katjes en puppies.
Verschillende honden en katten wel afzonderlijk voeren om te
zorgen dat ieder dier de juiste hoeveelheid Beaphar Vlooien
Anti-Conceptie opneemt.
De eventueel aanwezige katten met Beaphar Vlooien AntiConceptie suspensie behandelen. Beaphar Vlooien AntiConceptie werkt niet tegen volwassen vlooien. Het kan
daarom nodig zijn om in geval van een ernstige besmetting de
behandeling in het begin te ondersteunen met een middel dat
werkt tegen volwassen vlooien.
Contra-indicaties
Geen
Voorzorgen
Bewaar het product op een droge koele plaats. Buiten bereik
van kinderen bewaren.
Waarschuwing
Tablet van 67,8 mg lufenuron niet toepassen bij honden
lichter dan 1,5 kg.
Tablet van 204,9 mg lufenuron niet toepassen bij honden
lichter dan 5 kg
Tablet van 409,8 mg lufenuron niet toepassen bij honden
lichter dan 10 kg
Puppies, zolang deze bij de moeder drinken, niet behandelen.
Verpakking
Blisterverpakking met 3 tabletten in doosje.
Tabletten van 67,8 mg Reg NL 10201
Tabletten van 204,9 mg Reg NL 10202
Tabletten van 409,8 mg Reg NL 10203

Registratiehouder:
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

Vlooien
Anti-Conceptie

Producent:
Novartis Santé Animale S.A.
Huningue CEDEX
Frankrijk

voorkomt vlooien in huis

voor pups & kleine honden van 2,6-6,7 kg,
middelgrote honden van 6,8-20 kg,
grote honden van 21-40 kg

Distributeur:
Beaphar Nederland BV., Hedel.
De Volwassen vlo
leeft 2-4 weken

De eitjes komen na 1-10 dagen uit,
afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

De larven vervellen
tweemaal en leven
5-10 dagen. Ze eten
organisch materiaal en
vlooienuitwerpselen.
Ze zijn zeer gevoelig voor
droogte en warmte.

De meeste poppen
komen na circa
4 dagen uit. Maar
poppen kunnen ook tot
ongeveer 140 dagen of
zelfs langer overleven.

Distributeur:
 Beaphar NL B.V., Hedel
www.beaphar.com

37807

Bezoek www.beaphar.com voor meer informatie over de
vlooiencyclus en vlooienbestrijding bij en in de omgeving
van uw huisdier.

