AMFLEE COMBO spot-on oplossing voor kleine, middelgrote, grote en zeer grote honden werkzaam bestanddeel fipronil en S-methopreen; 1 pipet bevat resp. 67 mg/60,3 mg, 134
mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg - doeldiersoort hond van resp. 2-10 kg, 10-20

kg, 20-40 kg, meer dan 40 kg indicaties bestrijding van vlooien, teken en bijtende luizen; als
onderdeel van een behandelingsstrategie tegen FAD - contra-indicaties In afwezigheid van
beschikbare gegevens, het diergeneesmiddel niet toedienen aan pups jonger dan 8 weken oud en/of
aan pups die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (bijv. systemische ziekten, koorts) of
herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen
optreden. Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten en fretten, daar dit
tot overdosering kan leiden. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of
een van de hulpstoffen - speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Vermijd
contact met de ogen van het dier. Het is belangrijk te verzekeren dat het diergeneesmiddel wordt
toegediend op een plaats waar het dier het niet kan aflikken en dat dieren het niet bij mekaar kunnen
aflikken na de toediening - speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het
diergeneesmiddel aan de dieren toedient Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de slijmvliezen,
de huid en de ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het diergeneesmiddel met de mond, huid
en ogen worden vermeden. Personen met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol
moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd dat de inhoud in contact komt met
vingers. Indien dit wel gebeurt, de handen wassen met water en zeep. In geval van accidenteel contact
met de ogen dienen de ogen voorzichtig met zuiver water te worden gespoeld. Handen wassen na
gebruik. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de
bijsluiter of het etiket te worden getoond. Niet roken, drinken of eten tijdens toediening. Behandelde
dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de
behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt aanbevolen om dieren
niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten
slapen bij de eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen - bijwerkingen Als zeer zelden
voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik waargenomen: voorbijgaande huidreacties
op de toedieningsplaats (huidverkleuring, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk
of kaalheid. Overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid voor
prikkeling, depressie, andere nerveuze verschijnselen), braken of ademhalingssymptomen zijn ook
waargenomen na gebruik. In het geval de toedieningsplaats wordt afgelikt, kan een korte periode van
overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Niet
overdoseren - dosering en toedieningsweg alleen voor uitwendig gebruik; toediening als spot-on;
minimale aanbevolen dosis van 6,7 mg/kg fipronil en 6 mg/kg (S)-methopreen, door lokale toediening
van 1 pipet op de huid; bij gebrek aan veiligheidsstudies, is het minimale behandelingsinterval 4
weken - toedieningswijze Haal de pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop en draai en trek de
dop van de pipet. Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop weer op de pipet. Duw en draai
de dop rond om de verzegeling te breken; verwijder dan de dop van de pipet. Spreid de haren van het
dier aan de basis van de nek, net vóór de schouderbladen, tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt
van de pipet direct op de huid en knijp meerdere malen in de pipet om deze volledig leeg te maken op
één plek. Tijdelijke vachtveranderingen (klittende/vette vacht) kunnen worden waargenomen op de
toedieningsplaats - registratiehouder KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenië - verdeler KRKA
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