
BRAVECTO® PLUS: 
PRECIES WAT KATTEN 
NODIG HEBBEN
Het vertrouwde Bravecto® assortiment wordt uitgebreid 
met Bravecto® Plus: de langdurige bescherming tegen 
vlooien en teken PLUS ontworming op maat. 



ZEER NIEUWSGIERIG 
ZEER GEVOELIG

Katten zijn nieuwsgierige, ondeugende, ondernemende huisgenoten die spelenderwijs in de raarste situaties 
terecht kunnen komen. Daarom houden we van ze. Door dit alledaagse gedrag worden ze blootgesteld aan de 
gevaren van parasieten. Toch zijn nog veel katten onvoldoende beschermd tegen wormen, vlooien en teken. 

Wat zijn mogelijke redenen waarom eigenaren  
hun katten niet behandelen tegen parasieten?

 Lastig te behandelen. 
 Onbekend met het belang van goede bescherming tegen parasieten.
 Vergeten van de behandeling.

HET OP DE JUISTE MANIER BESCHERMEN 
VAN KATTEN TEGEN PARASIETEN IS EEN UITDAGING.  

ELKE KAT IS UNIEK EN VRAAGT DUS OM 
EEN INDIVIDUEEL BEHANDELPLAN.



ONTWORMINGSADVIES  
ESCCAP

Het advies van ESCCAP is om een kat volgens onderstaand schema preventief te ontwormen. De gemiddelde 
kat valt in risicogroep B (4x per jaar tegen spoelwormen). Ontwormen tegen spoelwormen is in het belang van 
de gezondheid van mens en dier. De larven van de kattenspoelworm kunnen namelijk de mens (vooral kinderen) 
besmetten en klachten veroorzaken. Katten raken besmet via de moedermelk, contact met grond (zoals de tuin) 
en door het eten van prooidieren of rauw vlees. Lintwormen bij katten vormen geen noemenswaardig risico 
voor de kat en de volksgezondheid en vereisen daarom géén preventieve aanpak. De ESCCAP richtlijnen geven 
daarom aan, katten pas te behandelen als de aanwezigheid van lintwormen of vlooien is aangetoond.

Volg het onderstaande schema en geef huisdiereigenaren een advies op maat:

a.  Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of op de ontlasting:  
ontworm tegen lintwormen en start vlooienbestrijding.

b.  Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van hond of kat is een goed alternatief  
voor het ‘standaard’ ontwormingsadvies.

c.  Ruim de ontlasting direct op en deponeer dit in een container (gewoon afval) en niet in de groenbak.

Ontworming van kittens

  Ontwormen vanaf een leeftijd van 3 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt  
tot 2 weken na het spenen, daarna maandelijks tot een half jaar leeftijd.

  Zogende poezen steeds tegelijk met de kittens ontwormen.

Bron: ESCCAP (www.esccap.eu)

Hond/Kat komt niet buiten of komt 
buiten, maar heeft geen direct contact 
met park, zandbak, (ontlasting van) 
soortgenoten, speelweide, rauw vlees, 
slakken of prooidieren

Risicogroep A:
1-2x per jaar ontwormen 
tegen spoelwormena,b,c

Risicogroep B:
4x per jaar ontwormen 

tegen spoelwormena,b,c

Risicogroep C:
Vaker dan 4x per jaar 

ontwormen tegen spoel-
wormen afhankelijk van de 
mate van opname van rauw 

vlees/prooidierena,b,c

Risicogroep D:
Maandelijks ontwormen 
tegen lintwormen voor 

ontwormingsadvies tegen 
spoelwormen volg 

overige vragenc

Hond/Kat komt buiten en heeft wel 
direct contact met (ontlasting van) soort-
genoten, park, zandbak of speelweide

Eet prooidieren en/of slakken 
en/of gaat mee op jacht

Eet rauw vlees

Hond woont in gebied waar vossen-
lintworm voorkomt (bv. Zuid-Limburg 
of Oost-Groningen) en eet prooidieren 
en/of gaat mee op jacht

Nee

Nee Ja

Ja



Bravecto® Plus is een buitengewoon bijzondere SPOT-ON tegen vlooien, teken én wormen; speciaal 
ontwikkeld voor katten. Bravecto® Plus bouwt voort op de bewezen effectiviteit, het gebruiksgemak en de 
langdurige bescherming zoals u dat gewend bent van Bravecto®. 

Bravecto® Plus bevat:

HET VERTROUWDE BRAVECTO 
ASSORTIMENT WORDT UITGEBREID 
MET BRAVECTO® PLUS

DE UNIEKE SAMENSTELLING VAN BRAVECTO® PLUS 

BIEDT DE MOGELIJKHEID OM KATTEN GEMAKKELIJK, 

CONFORM ESCCAP ADVIEZEN, PREVENTIEF TE BESCHERMEN 

TEGEN VLOOIEN, TEKEN EN WORMEN.

vlo teek  hartwormspoelworm haakworm 

Fluralaner
Beschermt 12 weken tegen vlooien en teken

Moxidectine
Brede bescherming tegen wormen



DE EXTRA PLUS
VAN BRAVECTO®

Referenties: 
1. Lavan RP et al. J Vet Sci Technol. 2017; 8: 439. 
2. Lavan RP et al. Parasit Vectors. 2017;10: 284. 
3. ESCCAP Richtlijn 01 (2e druk) en ESCCAP richtlijn 3-4 (5e druk). 

Langere werkingsduur, minder vaak behandelen dus minder kansen  
om herbehandeling te vergeten.1

Kan helpen het aantal maanden behandeling per jaar te verhogen.2 
Goed voor volksgezondheid, dierenwelzijn en uw praktijk.

Gemak en langdurig beschermd.

Voor een gemiddelde kat volstaat één behandeling per 12 weken voor de 
geadviseerde3 preventieve behandeling tegen wormen, vlooien en teken.

Gebruiksgemak

Therapietrouw

Langdurige bescherming

Tevreden eigenaar

Conform ESCCAP richtlijnen

Eigenaren geven de voorkeur aan een 12-wekelijkse behandeling.1



FARMACEUTISCHE VORM EN SAMENSTELLING
Spot-on oplossing. Bevat fluralaner en moxidectine.

INDICATIES EN DOELDIER
Voor katten met (risico op) gecombineerde parasitaire infestaties van teken en vlooien, maagdarmwormen  
of hartwormen. Dit systemisch werkend diergeneesmiddel:

  heeft een onmiddellijke en aanhoudende vlooien- (Ctenocephalides felis) en teken- (Ixodes ricinus )  
dodende werking gedurende 12 weken.

 kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).
  heeft een dodend effect op intestinale rondwormen (4e stadium larven, immature en volwassen  

wormen van Toxacara cati )  en haakwormen (4e stadium larven, immature en volwassen vormen van  
Ancylostoma tubaeforme ) .

  voorkomt hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis gedurende 8 weken. Het is werkzaam tegen 
larven (L3 en L4) van Dirofilaria immitis en niet voldoende tegen volwassen hartwormen. Katten van 6 maanden 
leeftijd of ouder in gebieden waar hartworm endemisch is (of katten die op reis zijn geweest naar endemische 
gebieden) dienen te worden getest op aanwezige volwassen hartworminfecties voordat het diergeneesmiddel 
preventief gebruikt wordt tegen hartwormziekte.

  is alleen geïndiceerd bij gebruik tegen teken of vlooien in aanwezigheid van één of meerdere van  
de andere doelparasieten.

Vlooien en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden 
aan het werkzame bestanddeel. Binnen 48 uur na behandeling van teken (I. ricinus )  en vlooien (C. felis )  treedt 
het (dodend) effect op. 

DOSERING EN TOEDIENINGSINTERVAL

Eén pipet per kat. Kies de juiste pipet bij het gewicht van de kat.

Bravecto® Plus (0,40 ml)
112,5 mg fluralaner en 5,6 mg moxidectine

Bravecto® Plus (0,89 ml)
250 mg fluralaner en 12,5 mg moxidectine

Bravecto® Plus (1,79 ml)
500 mg fluralaner en 25,0 mg moxidectine

Katten van 1,2 - 2,8 kg Katten > 2,8 - 6,25 kg Katten > 6,25 - 12,5 kg

Voor katten met een gewicht van meer dan 12,5 kg gebruikt u een combinatie van twee pipetten  
die het beste past bij het lichaamsgewicht.

Dit product is voor topicaal gebruik en dient niet oraal toegediend te worden.
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 9 weken en/of katten lichter dan 1,2 kg omdat hierover geen
informatie beschikbaar is.

Indien nodig kunnen katten met een interval van 12 weken herbehandeld worden.

OVERDOSERING
Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na topicale toediening bij kittens met een leeftijd van 9-13 weken en 
een gewicht van 0,9-1,9 kg die op 3 momenten een overdosering toegediend kregen van tot 5 maal de maximaal 
aanbevolen dosering (93 mg fluralaner + 4,65 mg moxidectine, 279 mg fluralaner + 13,95 mg moxidectine en 
465 mg fluralaner + 23,25 mg moxidectine /kg lichaamsgewicht) met een korter interval (interval van 8 weken) 
dan aanbevolen. Orale opname van het diergeneesmiddel bij de maximale aanbevolen dosering van 93 mg 
fluralaner + 4,65 mg moxidectine/kg lichaamsgewicht kan wat voorbijgaande speekselvorming of in sommige 
gevallen braken direct na toediening veroorzaken. 

CONTRA-INDICATIES, BIJWERKINGEN EN INTERACTIES
Niet direct op huidlaesies gebruiken. Milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek (kaalheid, 
huidschilfers en jeuk) zijn vaak (> 1 - <10%) waargenomen in klinische studies. 
Overige bijwerkingen die in klinische studies kort na toediening soms (> 0,1 – <1%) werden waargenomen 
zijn: kortademigheid na het likken van de toedieningsplaats, kwijlen, braken, braken met bloed, diarree,  
sloomheid, koorts, versnelde ademhaling, verwijding van de pupil. 

Moxidectine is een substraat voor P-glycoproteïne. Daarom dienen tijdens behandeling met Bravecto® Plus 
diergeneesmiddelen die P-glycoproteïne kunnen remmen (zoals cyclosporine, ketoconazol, spinosad, verapamil) 
uitsluitend gebruikt te worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.



Scheur het aluminium  
sachet open.

Houd de pipet met de dop  
omhoog. Knijp niet in de pipet.

Doe handschoenen aan.

Let op: de dop komt er niet af! Het product dient bij katten tot 
6,25 kg aangebracht te worden 
op één plek aan de schedelbasis 
(waar de kat met de tong niet 
bij kan). Bij katten zwaarder 
dan 6,25 kg: twee plekken.

1

2

Spreid de haren en druppel de 
hele inhoud van de pipet direct  
op de huid van de kat. Hoe beter 
u de inhoud van de pipet direct op 
de huid druppelt, hoe minder u 
het in de vacht ziet. 

Draai en gebruik: draai de knop 
1x rond. Houd de pipet met de 
dop naar boven. De pipet is nu 
klaar voor gebruik.

Voorkom contact 
met de toedienings-
plaats totdat die niet 
meer zichtbaar is. 
Laat de toedienings- 
plaats drogen 
voordat de kat in 
contact komt met 
leder, stof, kunststof 
en andere delicate 
oppervlakken.  
Dit helpt vlekken  
te voorkomen.

TOEDIENINGSINSTRUCTIE BRAVECTO PLUS VOOR KATTEN:

GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE EN FOK
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet vastgesteld tijdens dracht, lactatie en fok en gebruik bij deze 
dieren wordt daarom afgeraden. 

WAARSCHUWINGEN / OVERIGE INFORMATIE
  Om blootgesteld te worden aan fluralaner moeten parasieten zich beginnen te voeden op de gastheer; het 

risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
  Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact 

komen met het product en ter bescherming tegen uitdroging of vochtopname. De sachets moeten pas vlak 
voor gebruik geopend worden. Er zijn geen andere speciale voorzorgen voor de bewaring.

  Voorkom contact met de ogen van het dier en dat pas behandelde dieren elkaar schoonlikken. 
  Het actieve bestanddeel in het product is zeer lipofiel en hecht aan de huid; na morsen kan het product ook 

aan oppervlakken hechten. In geval van morsen, bijvoorbeeld op tafel of vloeroppervlakken, de overmaat 
aan product verwijderen met een papieren tissue en het gebied schoonmaken met zeep.

  Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
  Voorkom contact met huid en/of ogen, inclusief hand-oog contact. Dit product kan irriterend zijn voor de 

huid (overgevoeligheidsreactie, huiduitslag, tinteling of verdoofd gevoel) en/of ogen. In geval van contact 
met de ogen, onmiddellijk grondig spoelen met water.

  Zorg ervoor dat de toedieningsplek op het dier droog en niet meer zichtbaar is voordat er weer contact is 
met de toedieningsplek.  

  Laat de toedieningsplaats drogen (kan tot 48 uur duren) voordat contact met leder, stof, kunststof en andere 
delicate oppervlakken wordt toegelaten. Dit helpt vlekken te voorkomen.

  Het product is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

VERPAKKING, KANALISATIESTATUS EN REGISTRATIENUMMERS
Kartonnen doos met daarin een aluminiumfolie sachet dat 1 pipet bevat. UDA. REG NL 120324, 120325, 120326



www.12wekenlang.nl

BRAVECTO® PLUS  
BIEDT VELE VOORDELEN:

 3-in-1 oplossing tegen wormen, vlooien en teken.

 Bevat fluralaner en moxidectine.

  12 weken gebruiksgemak, verhoogt therapietrouw  

en daarmee dierenwelzijn.

 Werkt systemisch; beschermt van kop tot staart.

 Conform ESCCAP adviezen. 

 Past uitstekend in een zorgplan. 

 UDA: alleen via de dierenarts verkrijgbaar. 
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MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB  Boxmeer
www.my-msd-animal-health.nl


