
Gefeliciteerd  
met je nieuwe pup!



Algemene informatie

Gefeliciteerd met je nieuwe pup! Je gaat een spannende en 
leuke tijd tegemoet. Je hebt vast al veel gelezen over het ras, 
de opvoeding en de eerste dagen bij je thuis. Maar heb je je 
ook al ingelezen in de gezondheid van je pup? 

De gezondheid en het welzijn van je puppy is afhankelijk van 
de verzorging die je hem geeft. 

Je kunt namelijk zelf een hoop doen om je pup zo gezond 
mogelijk te laten opgroeien zoals:

• Het bieden van rust, een eigen plaats

• Zorgen voor goede voeding

• Een correcte hygiëne toepassen

• Tijdig laten inenten

• Behandelen tegen vlooien, teken en wormen

• En niet te vergeten, een consequente opvoeding

In dit boekje vind je meer informatie over parasieten
bestrijding. Voor je pup is het een jungle daarbuiten! Van 
bijtende vliegende beestjes, wormen tot enge kruipers die 
een hond de kriebels geven. Lees alles dat je moet weten 
over parasieten die een hond allemaal kan tegenkomen en 
hoe je dit kunt voorkomen. Voor uitgebreide informatie ga 
naar www.bayerpetcare.nl 

We wensen je vooral veel plezier in deze leuke tijd!

Het Bayer Petcare team.



WORMEN EN WAAROM ONTWORMEN ZO BELANGRIJK IS

Wormen zijn parasieten die in het lichaam van je huisdier 
leven. Vaak verschuilen ze zich diep in de darmen. Daar 
vermenigvuldigen ze zich. Ze voeden zich ten koste 
van je dier. Je ziet ze vermoedelijk pas als je dier al erg 
besmet of verzwakt is.

Wormen worden ingedeeld in de groepen lintwormen en 
rondwormen. Onder rondwormen vallen weer zweep-, 
spoel- en haakwormen.

Lintwormen zijn het minst gevaarlijk, pas bij ernstige 
besmetting kunnen gezondheidsrisico’s optreden. Lintwormen 
zien eruit als lange, platte linten of stroken, verdeeld in 
segmenten. Volwassen lintwormen komen voor in de dunne 
darm. Eénmaal volgroeid laat de lintworm segmenten met 
eitjes los die in de ontlasting van de hond terechtkomen 
en daar ook in te zien zijn (ze zien eruit als kleine, witte, 
krioelende ‘rijstkorrels’!).

Rondwormen zijn grote, witte wormen met een buisvormig 
lichaam. De volwassen rondworm komt voor in de dunne 
darm en leeft daar van de darminhoud.

Als je van plan bent om je hond mee op vakantie te nemen, 
is het verstandig om even bij je dierenarts te te informeren 
of een extra ontworming van je pup nodig is. In sommige 
warme landen zijn er bijvoorbeeld haakwormen die ook op 
mensen overgedragen kunnen worden.

Puppies kunnen geïnfecteerd raken met rond en lintwormen 
via de zogende moeder, dus vandaar dat puppies vaker 
ontwormd moeten worden dan volwassen honden. 

Waarom je puppy ontwormen? 

Om je hond, maar ook jezelf, gezond te houden, is het 
belangrijk dat je hem goed ontwormt. Informeer bij de fokker 
naar de behandelingen die al zijn gegeven. Pups met een 
overdreven dikke buik zijn verdacht. Hoewel de buik van een 
puppy ook na het drinken op kan zetten, wijst een overdreven 
dikke buik vaak op wormen.

Wat zijn de symptomen?

Wormen zijn vooral voor pups gevaarlijk. Naast een opgeblazen 
buik zijn diarree (soms met bloed), braken, een doffe vacht, 
huiduitslag, groeiachterstand, zwakte, vermagering, het met 
het achterste over de grond schuiven en ‘rijstkorrels’ ter hoogte 
van de anus aanwijzingen die op wormen kunnen duiden. Ga 
bij twijfel altijd naar een dierenarts.

Hoe kan mijn hond wormen krijgen?

Honden raken besmet door het eten van een geïnfecteerde 
tussengastheer. Ze moeten, zeker in het eerste levensjaar, 
regelmatig worden behandeld tegen lintwormen als ze 
regelmatig buiten jagen of buiten lopen, of in contact komen 
met karkassen van dieren – zoals honden op de boerderij. 
Een vlo is de tussengastheer voor de meest voorkomende 
lintworm bij honden, dus zelfs huishonden kunnen besmet 
raken door de vlooien die ze binnenkrijgen.

Lintworm Rondworm



Hoe vaak moet je ontwormen?

Hoe vaak je moet ontwormen, hangt van de leeftijd van je 
hond af. Gangbaar is dat een puppy op de leeftijd van 2, 4, 
6, 8 en 12 weken ontwormd wordt. Als het goed is, doet de 
fokker dit al voor je. Daarna wordt aangeraden om hem tot 
de leeftijd van 6 maanden om de maand te ontwormen. 
Vervolgens wordt elke 3 maanden ontwormen aangeraden. 
Als je meerdere dieren in huis hebt, is het is ook handig om 
ze allemaal tegelijk te ontwormen, zodat ze elkaar na het 
ontwormen niet meteen weer besmetten.

Het aanbevolen ontwormingsschema volgens ESCCAP

TIP: vergeet je pup niet te ontwormen en 
schrijf je in voor de Bayer reminder service: 

EENVOUDIG AANMELDEN

1.  REGISTREER je huisdier(en) op  
www.reminderservice.bayerpetcare.nl 

2.  KIES voor welke parasieten en met welke  
frequentie je HERINNERINGEN wilt ontvangen

3.  ONTVANG GRATIS automatisch een  
reminder via email en/of SMS

1

Ontwormingsschema volgens: European Scientific Counsel Companion 
Animal Parasites; Worm Control in Dogs and Cats. ESCCAP Guidelines.

Moeder hond/kat

Vlooien

Rauw vlees

Knaagdieren

Wormen kunnen uw huisdier op verschillende 
manieren infecteren. 

Omgeving

Ontwormingsadvies voor honden

Leeftijd Ontworming

2 weken 1e keer

4 weken 2e keer

6 weken 3e keer

8 weken 4e keer

12 weken 5e keer

4 maanden 6e keer

5 maanden 7e keer

6 maanden 8e keer

Volwassen dieren 4 x per jaar



 

Drontal (Large) Dog

Behandeling van de belangrijkste rond 
en lintwormen bij de hond.

Drontal® Dog is een ontwormings middel 
dat spoel wormen, lintwormen (o.a. de 
vlooienlintworm en de vossen  lintworm) 
en haakwormen doodt na éénmalige 
toediening.

Nieuw! Drontal® Dog tasty 10 kg 
tabletten. Nu extra lekker – 9 van de 
10 honden eet de tablet uit de hand1

Voordelen: 

• Doodt spoel, lint en haakwormen

• Eénmalige toediening in de bek

•  De tabletten kunnen met of zonder voedsel gegeven 
worden

Dosering: 

•  Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht

•  Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht  
(= Drontal® Large Dog)

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.

 
1. Bayer internal palability study 2008

Welke ontwormingsmiddelen zijn er? 

Meestal heb je niet door dat je hond wormen heeft.  
De ontwormings middelen die op de Nederlandse markt 
zijn, werken doorgaans ook niet om wormen te voorkomen 
(preventief), maar zorgen ervoor dat als de hond wormen 
heeft, deze worden gedood (curatief). 

Er zijn veel verschillende typen ontwormingsmiddelen. Je hebt 
ze als pil, vloeistof die ingenomen moet worden, als pasta en 
als pipet die in de nek toegediend wordt. Het is in beginsel 
aan te raden een breed spectrum ontwormingsmiddel te 
gebruiken. Dat wil zeggen dat het effectief is tegen de 
meeste wormsoorten. 

Hieronder vind je meer informatie over de Bayer 
ontwormingsmiddelen (in alfabetische volgorde)

Drontal Pup

Voor de behandeling van de belangrijkste 
rondwormen bij pups en jonge honden.

Drontal® Pup is een vloeibaar ontwormings
middel dat speciaal is ontwikkeld voor 
pups en jonge honden. Het doodt 
de belangrijkste spoel, haak en 
zweepwormen. 

Voordelen:

• Speciaal ontwikkeld voor pups

• Breed spectrum: doodt spoel, haak en zweepwormen

• Gemakkelijke toediening (vloeistof)

• Geen leeftijdsbeperking

• Geen bijwerkingen

Dosering: 

• Suspensie  1 ml per kg lichaamsgewicht

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de 
verkorte bijsluiter achterin het boekje.



Mansonil All Worm (Large) Dog Flavour

Bestrijding en preventie van de belangrijkste 
rond en lintwormen bij de hond.

Mansonil All Worm® Dog Flavour is een 
ontwormingsmiddel met een brede 
werking. Het doodt de belangrijkste rond 
en lintwormen die bij de hond voorkomen 
na een éénmalige behandeling.

Nieuw! Mansonil® All worm tasty 10 
kg tabletten. Nu extra lekker – 9 van de 
10 honden eet de tablet uit de hand1 

Voordelen:

•  Brede werking tegen rond en 
lintwormen

• Smakelijke tabletten

Dosering: 

•  Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Niet toedienen  
aan honden lichter dan 2,5 kg

•  Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht  
(= Mansonil All Worm Large Dog Flavour) 

 Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.

 
1. Bayer internal palability study 2008

Bayer heeft ook pipetten/huiddruppels tegen wormen bij 
honden – vraag je dierenarts om advies:

•  Voor honden/pups getroffen door, of vermoedelijk getroffen 
door, gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door 
rondwormen en coccidiën

•  De huiddruppels werken zowel tegen vlooien, luizen en 
schurft alsook tegen diverse soorten wormen en mijten

Mansonil Pasta

Bestrijding van de belangrijkste rond en 
lintwormen bij de hond.

Mansonil Pasta is een ontwormingsmiddel 
voor pups en kittens met een brede werking. 
Het doodt de belangrijkste rondwormen en 
lintwormen die bij pups kunnen voorkomen met 
een meerdaagse behandeling. 

Voordelen: 

• Speciaal ontwikkeld voor pups vanaf 2 weken

• Brede werking tegen rond en lintwormen

• Gemakkelijk toe te dienen

• Geen bijwerkingen

Dosering: 

De spuit is voorzien van maatstreepjes per kg lichaams
gewicht. De pasta kan rechtstreeks in de bek worden 
gegeven of gemengd worden door het voer.  
De behandeling moet 2 dagen achtereen worden gegeven 
bij spoel of haakwormen en 3 dagen achtereen bij 
lintwormen. 

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.



VLOOIEN EN TEKEN EN WAAROM PREVENTIEVE BEHANDELING 
HIERTEGEN ZO BELANGRIJK IS

Vlooien zijn de meest voorkomende parasieten bij huisdieren. 
Het zijn kleine insecten zonder vleugels, ongeveer 0,5 cm 
groot, met achterpoten die gemaakt zijn om te springen. Een 
klein deel van de levenscyclus van de vlo voltrekt zich op het 
huisdier. Volwassen vlooien voeden zich met bloed.

De eitjes worden op het dier gelegd, maar vallen er vaak 
af en komen in de omgeving (mand van het huisdier, 
vloerkleden) terecht. Slechts 5% van alle vlooien leeft op 
dieren – en 95% in de leefomgeving.

Honden kunnen door vlooien gebeten worden. De huidirritatie 
bij je dier als gevolg van de vlooienbeten kan leiden tot 
allergische dermatitis. Allergische dermatitis (FAD, Flea Allergy 
Dermatitis) is het gevolg van overgevoeligheid voor het 
speeksel van vlooien.

Zeer heftige vlooienplagen kunnen, vooral bij kleine dieren als 
pups, bloedarmoede tot gevolg hebben. Vlooien kunnen ook 
virale of bacteriële ziektes overbrengen.

Teken hebben acht (in plaats van zes) poten en hun lichaam 
bestaat maar uit twee delen.

Ixodes ricinus is de meest voorkomende teek in Nederland. 
Deze teek is over het algemeen te vinden in landelijke 
gebieden. Teken hebben sterk ontwikkelde kaken waarmee 
ze een gat door de huid kunnen maken om zich met bloed 
te voeden. Op de aanhechtingsplek kunnen ze voor irritatie 
zorgen.

Waarom je puppy behandelen tegen vlooien en/of teken? 

Om je hond, maar ook jezelf, gezond te houden, is het 
belangrijk dat je hem preventief behandelt tegen vlooien en 
teken. Vlooien en teken voeden zich door het bloed van de 
pup. Doordat ze zich hechten aan de huid bestaat de kans op 
ziektenoverdracht middels bloedcontact.

Teken en vlooien kunnen bloedarmoede veroorzaken als de 
besmetting ernstig en het dier jong is.

Het grootste gevaar in verband met teken zijn de ziektes die 
ze kunnen overbrengen, zoals ziekte van Lyme en Babesiose. 
In het buitenland kunnen dieren ook met Ehrlichiose besmet 
worden. Voor huisdieren die veel reizen, is een regelmatige 
tekenbehandeling dus geen overbodige luxe.

Wat zijn de symptomen?

Vlooien en teken zitten op de vacht van de hond. Honden 
die last hebben van vlooien zullen veelvuldig krabben met 
de poten. Vlooien zorgen vooral voor jeuk en (huid)irritatie 
bij de hond. Vlooien leggen tot wel 50 eitjes per dag, een 
plaag is dus zo gebeurd. Een hond zal een tekenbeet niet 
direct opmerken. Teken dien je direct (liefst binnen 24 uur na 
aanhechting) te verwijderen met een tekenpen. Controleer je 
hond altijd op teken na het wandelen.

Hoe kan mijn hond vlooien en/of teken krijgen?

In het bos is het risico op een tekenbeet het grootst, maar 
ook in de eigen tuin of in de duinen is een tekenbeet best 
mogelijk. Dit betekent dus ook dat als je hond lekker in de 
tuin loopt rond te struinen hij een grote kans heeft om daar 
een tekenbeet op te lopen. Alhoewel teken het hele jaar 
kunnen voorkomen, zijn ze vooral in voor en najaar erg 
actief. Teken wachten hun gastheer op, hangend aan twijgjes 
en grashalmen of hoge planten. 

Vlooien kunnen worden overgebracht van het ene dier op 
het andere, maar besmetting kan ook gewoon gebeuren 
vanuit de omgeving. In ernstige gevallen is behandeling van 
de omgeving nodig, omdat de vlooien anders steeds weer 
opduiken om zich op je huisdieren te nestelen; een dergelijke 
vlooienplaag kan maanden aanhouden. 

Teek

Vlolarve Vlo



Bij de behandeling van de omgeving is het van belang dat je 
alle plekken waar je huisdier komt, behandelt. Vergeet hierbij 
ook de auto niet.

Hoe vaak moet je een vlooien- of tekenbehandeling 
geven? 

Vlooien en teken kunnen het hele jaar voorkomen. De meeste 
producten tegen vlooien en/of teken werken preventief tot  
1 maand. Maar er bestaan ook halsbanden die tot 8 maanden 
werken. En voorkomen is beter dan genezen!

Welke vlooien- en tekenmiddelen zijn er? 

Er zijn veel verschillende typen geneesmiddelen tegen 
vlooien en/of teken. De meest gebruikte zijn pipetten 
(huiddruppels) of banden. De meeste vlooien en teken
geneesmiddelen kan je pas inzetten vanaf een leeftijd van  
7 tot 8 weken. Als de moeder van de pups goed behandeld is 
tegen vlooien en teken, hoeft dit ook geen probleem te zijn 
en is het risico op een vlooien of tekenbeet heel klein. Er zijn 
ook shampoos of sprays op de markt die wel voor pups onder 
de 7 weken gebruikt mogen worden. 

Hieronder vind je meer informatie over de Bayer genees
middelen tegen vlooien en/of teken (in alfabetische volgorde)

Advantage® 

Preventie en behandeling van vlooien, 
vlooienlarven en luizen bij de hond 
(vanaf 8 weken).

Advantage® is een snelwerkend 
middel dat vlooien, vlooienlarven 
en luizen doodt. De toediening is 
eenvoudig: je druppelt de inhoud van 
de pipet tussen de haren van je hond 
op de intacte huid.

Voordelen:

• Doodt vlooien en vlooienlarven

• Doodt luizen

• Veilig bij puppies > 8 weken oud

• Beschermt 4 weken tegen vlooien

•  Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid 
tussen de schouderbladen)*

*  Bij honden boven de 25 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet 
gelijkmatig op 3 tot 4 plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis 
verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 8 weken: maandelijks 

• Honden < 4 kg  1 pipet Advantage® 40 

• Honden tussen 4 – 10 kg  1 pipet Advantage® 100 

• Honden tussen 10  25 kg 1 pipet Advantage® 250 

• Honden tussen 25  40 kg 1 pipet Advantage® 400

•  Honden > 40 kg  Gebruik de geschikte 
combinatie van pipetten

 Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.

TIP: vergeet de vlooien en/of teken-
behandeling van je pup niet en schrijf je in 
voor de Bayer reminder service: 

EENVOUDIG AANMELDEN

1.  REGISTREER je huisdier(en) op  
www.reminderservice.bayerpetcare.nl 

2.  KIES voor welke parasieten en met welke  
frequentie je HERINNERINGEN wilt ontvangen

3.  ONTVANG GRATIS automatisch een  
reminder via email en/of SMS

1



Bolfo Gold® 

Bestrijding en preventie van vlooien  
en vlooienlarven bij de hond (vanaf  
8 weken).

Bolfo Gold® is een snelwerkend middel 
dat vlooien en luizen doodt.  
De toediening is eenvoudig: je druppelt 
de inhoud van de pipet tussen de haren 
van je hond op de intacte huid.

Voordelen:

• Doodt vlooien en vlooienlarven

• Doodt bijtende luizen

• Veilig bij puppies > 8 weken oud 

• Beschermt 4 weken tegen vlooien

•  Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid 
tussen de schouderbladen)*

*  Bij honden boven de 25 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet 
gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis 
verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 8 weken: maandelijks 

• Honden < 4kg  1 pipet Bolfo Gold® 40 

• Honden tussen 4 – 10 kg  1 pipet Bolfo Gold® 100 

• Honden tussen 10  25 kg 1 pipet Bolfo Gold® 250 

• Honden tussen 25  40 kg 1 pipet Bolfo Gold® 400

• Honden > 40 kg  Gebruik de geschikte 
combinatie van pipetten

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.

Advantix®

Behandeling van vlooien, teken en bijtende 
luizen bij de hond  (vanaf 7 weken).

Advantix is een snelwerkend middel dat 
gedurende vier weken werkt tegen vlooien 
en teken (3 weken voor Dermacentor 
reticulatus). Advantix doodt eveneens 
bijtende luizen. Daarnaast werkt Advantix 
ook afwerend tegen teken, muggen, 
zandvliegen en stalvliegen.

Voordelen:

• Afwerende werking*

• Snelle werking tegen vlooien

•  Zeer brede werking: vlooien, teken, zandvliegen, 
stalvliegen, muggen en bijtende luizen

•  Veilig bij puppies > 7 weken oud en > 1,5 kg gewicht 
(Advantix® 40)

•  Eenvoudige toediening (druppels op de intacte huid 
tussen de schouderbladen)**

*    De afwerende werking van Advantix voorkomt dat bijvoorbeeld een  
teek de hond kan bijten en verkleint daarmee de kans op ziekten
overdracht. 

**  Bij honden boven de 10 kg lichaamsgewicht, de inhoud van 1 pipet 
gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis 
verdelen.

Dosering vanaf een leeftijd van 7 weken: maandelijks 

• Honden < 4kg  1 pipet Advantix® 40 

• Honden tussen 4 – 10 kg  1 pipet Advantix® 100 

• Honden tussen 10  25 kg 1 pipet Advantix® 250 

• Honden tussen 25  40 kg 1 pipet Advantix® 400

•  Honden > 40 kg  Gebruik de geschikte 
combinatie van pipetten

 Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.



WERKING VLOOIENCYCLUS EN WAAROM DE BEHANDELING 
VAN DE OMGEVING ZO BELANGRIJK IS

Niks is zo vervelend als wanneer je hond vlooien heeft. Wist 
je dat het grootste gedeelte van de vlooiencyclus zich afspeelt 
in je huis (de omgeving). Je vindt meestal alleen volwassen 
vlooien in de vacht van het dier. En dat is slechts 5% van het 
probleem. Het merendeel van het vlooienprobleem (95%) 
zit in de omgeving. Hierdoor komt je hond na behandeling 
telkens opnieuw in aanraking met vlooien waardoor het 
probleem mogelijk terugkomt. Als je huisdier langere tijd 
onbehandeld in het huis heeft rondgelopen, bestaat de kans 
dat er veel larven en cocons in je huis verstopt aanwezig zijn. 
Het kan daarom nodig zijn ook de omgeving van het dier te 
behandelen.

Stappenplan vlooienbehandeling

Stap 1  behandel het dier

Stap 2  ruim op en reinig 

Stap 3  behandel de omgeving

Seresto® 

Behandeling en preventie van 
vlooien en teken bij honden (vanaf 
7 weken).

Seresto® is een innovatieve 
halsband die na aanbrengen direct 
bescherming biedt tegen vlooien en 
binnen twee dagen bescherming biedt tegen teken. Deze 
bescherming tegen vlooien  
en teken houdt tot 8 maanden aan.

Voordelen: 

• Tot 8 maanden bescherming tegen vlooien en teken

• Afwerende werking tegen teken

• Geurloos

Dosering vanaf een leeftijd van 7 weken:  
om de 8 maanden

• Halsband kleine hond < 8 kg 

• Halsband grote hond > 8 kg

Voor volledige indicaties en speciale waarschuwingen, raadpleeg de  
verkorte bijsluiter achterin het boekje.

2 d5-365 d

5-11 d

10 d

0,83mm

0,12mm

0,20mm0,73mm

0,5mm

95 % 
in omgeving!

Vlooiencyclus

volwassen vlo

eitje

larvelarve



LIJST MET VERKORTE BIJSLUITERS PER PRODUCT.  
VOOR DE VOLLEDIGE BIJSLUITER – ZIE VERPAKKING. 
Advantage hond 
Indicaties Hond: Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van 
bijtende luizen (Trichodectes canis). Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één 
dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting 
gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie 
tegen vlooienallergiedermatitis. Contra-indicaties Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud 
niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. 
Bijwerkingen Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer 
de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel 
en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen 
huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden 
ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden en katten ook overvloedig speekselen en 
zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. Dosering De aanbevolen 
minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe 
vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. 
Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. 
Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van 
de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Hond: Het product 
blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige 
regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk 
worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw 
toedienen dan eenmaal per week. Bij besmetting met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 
30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan 
zijn. Verpakking Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes. Registratienummers : REG NL 9211 
(Advantage 40 voor honden), REG NL 9212 (Advantage 100 voor honden), REG NL 9213 (Advantage 
250 voor honden), REG NL 9558 (Advantage 400 voor honden), - VRIJ .

Advantix (hond)
Advantix spot-on solution voor honden: Werkzame bestanddelen Imidacloprid: 100 mg/ml, 
Permethrine: 500 mg/ml Doeldiersoort Honden Indicaties voor gebruik Voor de bestrijding en 
de preventie van een vlooienbesmetting (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis). Op de hond 
aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling 
voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als 
onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). Het product heeft een 
persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (Rhipicephalus 
sanguineus en Ixodes ricinus gedurende vier weken en Dermacentor reticulatus gedurende drie weken). 
Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood 
worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond 
zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten 
en een bloedmaaltijd te nemen. Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen 
zandvliegen (Phlebotomus papatasi gedurende twee weken en Phlebotomus perniciosus gedurende drie 
weken), tegen muggen (Aedes aegypti gedurende twee weken en Culex pipiens gedurende vier weken) 
en tegen stalvliegen (Stomoxys calcitrans) gedurende vier weken. Contra-indicaties In afwezigheid 
van beschikbare gegevens dient het product niet te worden gebruikt bij pups van minder dan 7 weken 
of 1,5 kg lichaamsgewicht. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of 
één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten (zie rubriek 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij 
gebruik). Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is. 
Een vasthechting van individuele teken of beten door individuele zandvliegen of muggen zouden kunnen 
optreden. Om deze redenen kan een overdracht van besmettelijke ziekten door deze parasieten niet 
volledig uitgesloten worden indien de omstandigheden ongunstig zijn. Het product biedt echter een 
afwerende (anti-voedende) werking tegen teken, zandvliegen en muggen, vermijdt zo dat de afgeweerde 
parasieten een bloedmaaltijd nemen en vermindert zo het risico op ‘Canine Vector-Borne Disease’ (CVBD) 
transmissie (bvb. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniosis). Speciale voorzorgsmaatregelen 
voor gebruik bij dieren. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met 
de ogen of muil van de te behandelen honden. Men dient erop toe te zien dat het product correct wordt 
toegediend, zoals beschreven in rubriek 4.9. In het bijzonder dient orale opname door het likken aan 
de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden 
te worden. Niet gebruiken bij katten. Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn 
vanwege de specifieke fysiologie van katten, die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan 
afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te 
voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan dit product. Het is belangrijk te verzekeren 
dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die met dit product werd behandeld. 
Zoek onmiddellijk diergeneeskundig advies indien dit gebeurt. Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het 
product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden. Behandelde honden mogen onder geen enkele 
omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende 
tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor aquatische organismen.  



Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient 
Contact van het product met de huid, ogen of mond vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens de 
toediening. Na gebruik de handen grondig wassen. Bijwerkingen In zeer zeldzame gevallen kunnen bij 
de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, 
wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf 
verdwijnen.In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, 
gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) 
en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en stuiptrekkingen bij 
honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen 
van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf. Vergiftiging door ongewilde orale opname 
door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval 
kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch 
moeten zijn. Er is geen specifi ek tegengif bekend. Dosering en wijze van toediening De aanbevolen 
minimale dosis is: 10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) 
permethrine. Registratienummer REG NL 106415 Kanalisartiestatus Vrij Naam van de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT 
Mijdrecht. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. op genoemd adres.

Bolfo Fleegard
Fleegard Spray® Aerosol (AE) spuitbus, werkzame stoffen: cyfluthrin 0.04%, pyroproxifen 0.05% - 
Kanalisatie: vrij - toelatingsnummer 12325N Het bovenstaand product is van Bayer B.V., Animal Health 
Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer 
B.V. op genoemd adres.

Bolfo Gold hond 
Werkzame bestanddelen: Imidacloprid: 100 mg/ml Doeldiersoort: Honden Indicaties: preventie en 
behandeling van vlooien en vlolarven bij honden. De op de hond aanwezige vlooien worden gedood 
binnen één dag na toediening. De éénmalige behandeling beschermd tegen een vlooienbesmetting 
gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie 
tegen vlooienallergiedermatitis. Wijze van toediening: enkel voor uitwendig gebruik. Speciale 
voorzorgsmaatregelen: niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. 
Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies,roodheid, jeuk en 
huidletsels optreden. Registratienummer REG NL 10048 Kanalisatiestatus Vrij Naam van de houder van 
de vergunning voor het in de handel brengen Bayer B.V.,

Bolfo Mand en Tapijtspray
Bolfo Mand en Tapijt Spray® Aerosol (AE) spuitbus, werkzame stoffen: permethrin 0.25%, 
tetramethrin 0.05% - Kanalisatie: vrij - Toelatingsnummer 13946N. Alle bovenstaande producten zijn 
van Bayer B.V., Animal Health Division, Energieweg 1, NL-3641 RT Mijdrecht. Verdere informatie is op 
aanvraag beschikbaar bij Bayer B.V. op genoemd adres.

Mansonil All worm (large) dog flavour
MANSONIL ALL WORM DOG FLAVOUR, tabletten voor honden. Actieve bestanddelen: 
Pyrantelembonaat: 144 mg Febantel: 150 mg Praziquantel: 50 mg FARMACEUTISCHE VORM 
Kluifvormige, in 2 gelijke helften deelbare tablet. Doeldiersoort: hond. Indicaties voor gebruik met 
specificatie van de doeldiersoorten Rondworm- en lintwormmiddel voor honden. Voor de behandeling 
van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door: Spectrum Wormspecies 
Spoelwormen Toxocara canis Toxascaris leonina Lintwormen Echinococcus granulosus Echinococcus 
multilocularis Dipylidium caninum Taenia spp.Multiceps multiceps Mesocestoides spp. Haakwormen 
Uncinaria stenocephala Ancylostoma caninum Zweepwormen Trichuris vulpis. Contra-indicaties: geen 
bekend. Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: 
geen. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: geen. Bijwerkingen (frequentie en 
ernst): In zeer zeldzame gevallen kunnen er milde verschijnselen van het maagdarmkanaal (zoals braken) 
optreden. Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: wegens het ontbreken van veiligheidsstudies, is 
het aangeraden het product niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht. Interacties met 
andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: niet gelijktijdig toedienen met een ander 
wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat. Dosering en toedieningsweg: één tablet 
per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 
5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg. Wijze van 
toediening: orale toediening. De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend of vermengd 
in voeder. Dieetmaatregelen zijn niet nodig. Behandelingsduur Eénmalige toediening. Overdosering 
(symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): een overdosering van 10 maal de aanbevolen dosis 
van het product werd zonder symptomen bij honden en pups verdragen. Naam vergunninghouder: Bayer 
B.V. Animal Health Division Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht. Nummer van de vergunning NL 10534, 
kanalisatie: vrij

Seresto hond
Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor honden ≤ 8 kg , Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor 
honden > 8 kg. Actieve bestanddelen: imidacloprid en flumethrine. Indicaties: Behandeling en 
preventie van vlooienbesmettingen (Ctenocephalides) gedurende 7 tot 8 maanden. De werkzaamheid 

tegen vlooien start onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Beschermt tegen ontwikkeling van 
vlooienlarven in de onmiddellijke omgeving van het dier gedurende 8 maanden. Seresto kan gebruikt 
worden als deel van een behandelingstrategie tegen Vlooien-allergiedermatitis (VAD). Het product heeft 
een persisterende acaricide (dodelijke) doeltreffendheid tegen tekenbesmettingen (Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) en afwerende (anti-voedende) doeltreffendheid 
tegen tekenbesmettingen (Ixodes ricinus, Rhipicephalus) gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen 
larven, nymfen en volwassen teken. Het is mogelijk dat teken die reeds aanwezig waren op de hond vóór 
de behandeling, niet binnen de 48 u gedood worden na het aanbrengen van de halsband en vastgehecht 
en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van 
aanbrengen, te verwijderen. De preventie van besmettingen met nieuwe teken start binnen de twee 
dagen na het aanbrengen van de halsband. Behandeling van bijtende/zuigende luizenbesmettingen 
(Trichodectes canis). Idealiter zou de halsband aangebracht moeten worden voor het begin van het 
vlooien- of tekenseizoen. Contra-indicaties: Puppies van minder dan 7 weken niet behandelen. Niet 
gebruiken in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de 
hulpstoffen. Bijwerkingen: Occasioneel kan er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, 
een lichte jeuk en/ of roodheid waargenomen worden tijdens de eerste dagen na het aanbrengen. 
Zorg ervoor dat de halsband niet te strak zit. Ter hoogte van de toedieningsplaats kunnen zich licht 
haarverlies en milde huidreacties voordoen, wat doorgaans binnen 1 tot 2 weken verdwijnt zonder dat de 
halsband afgenomen moet worden. In bepaalde gevallen, kan het tijdelijk verwijderen van de halsband 
aangewezen zijn, totdat de symptomen verdwenen zijn. Dosering: Cutaan gebruik. Eén halsband per 
dier aan te brengen rond de nek. Honden van meer dan 8 kg krijgen één Seresto halsband van 70 cm 
lang. Kleine honden tot en met 8 kg lichaamsgewicht krijgen één Seresto halsband voor honden < 8 kg 
van 38 cm lang. Enkel voor uitwendig gebruik. Kanalisatie: Vrij 

Mansonil pasta: 
Mansonil Pasta, voor oraal gebruik. Werkzaam bestanddeel Flubendazol 44 mg Hulpstoffen 
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1,8 mg Propylparahydroxybenzoaat (E 216) 0,2 mg. 
Doeldiersoorten Hond en kat. Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten 
Bij honden: spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina; zweepwormen: Trichuris vulpis; 
haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum; lintwormen: Taenia pisiformis, Taenia 
hydatigena.Bij katten: spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina; haakwormen: Ancylostoma 
tubaeforme; lintwormen: Taenia pisiformis, aenia taeniaeformis. Contra-indicaties Geen bekend. 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Geen. Speciale voorzorgsmaatregelen, 
te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient In verband met mogelijke 
overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe 
handschoenen. Bijwerkingen (frequentie en ernst) Speekselen, met name bij de kat. Gebruik 
tijdens dracht of lactatie Terughoudend betrachten aan het begin van de dracht. Kanalisatiestatus: 
Vrij REG NL 10137. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Bayer BV, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, 
www.companion.bayer.nl

Drontal® Dog flavour 
Werkzame bestanddelen: 1 tablet bevat 50 mg praziquantel, 144 mg pyrantelembonaat, 150 mg 
febantel, artificiële ‘Beef flavour’. • Doeldier: Hond. Indicaties voor gebruik: Voor de behandeling 
van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door spoelwormen (Toxocara canis, 
Toxascaris leonina), lintwormen (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium 
caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.), haakwormen (Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum) en zweepwormen (Trichuris vulpis). Contra-indicaties: Niet combineren met 
piperazine. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5kg. In afwachting van verdere proeven tijdens 
de vroege drachtperiode, is het aangeraden Drontal niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de 
dracht. Bijwerkingen: Geen bekend. Dosering en wijze van toediening: DOSERING 1 tablet per 
10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonaat en 15 mg 
febantel per kg lichaamsgewicht. WIJZE VAN TOEDIENING Orale toediening. De tabletten kunnen 
direct aan de honden worden toegediend of vermengd in voeder. Dieetmaatregelen zijn niet nodig. 
BEHANDELINGSDUUR Eénmalige toediening. REG NL 8983 vrij
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