Hou van ze...
...ontworm ze

met Milbemax !
®

Ontworm 4x per jaar uw hond óf kat
en voorkom het risico op infecties

Houd huisdier en gezin gezond

Risico’s van wormen

Een huisdier is een liefdevol onderdeel van het gezin.
Maar wist u dat huisdieren infecties kunnen overbrengen
op mensen? Kinderen, ouderen en mensen
met een zwak immuunsysteem lopen
het meeste risico.

Wormen vormen een risico voor uw huisdier maar ook voor
uw gezin.

Dus houd uw huisdier gezond,
ook in het belang van uw gezin.
Ontworm minimaal 4x per
jaar uw hond óf
kat en voorkom
het risico op
infecties.

Wormen zijn overal

Wormen en hun eitjes duiken bijna overal op zowel binnen
als buitenshuis. Toch zult u zelden wormen zien, maar dit
betekent niet dat uw huisdier ze niet kan hebben! Gaat u met
uw huisdier naar het buitenland? Dan kan dit betekenen
dat u uw hond of kat tegen andere wormsoorten moet
beschermen. Vraag uw dierenarts om een passend advies.

Risico’s bij huisdieren

• Uw huisdier kan er van de buitenkant gezond uitzien,
maar toch met een wormbesmetting rondlopen.
• Veel symptomen blijven onzichtbaar, tot het moment dat
het lichamelijke ongemak te heftig wordt.
• Preventie is beter dan genezen.
• Wormbesmettingen kunnen leiden tot overgeven,
diarree, gewichtsverlies of lusteloosheid bij uw huisdier.

Risico’s bij mensen

Wormbesmettingen kunnen worden overgedragen op
mensen (via de wormeitjes). Met name kinderen lopen het
risico op een besmetting, wanneer ze in besmette zandbakken
of parken spelen en daarna hun vingers in hun mond stoppen.
Wormen kunnen e
 rnstige ziektes veroorzaken, zoals
blindheid bij kinderen (bijvoorbeeld
door spoelwormen) of levercysten
(bijvoorbeeld door lintwormen).

Vraag uw dierenarts om
een advies op maat of kijk op
Milbemax.nl

Ontwormen is makkelijk

Vergeet
nooit meer
te ontwormen!

Milbemax is er in diverse tabletsoorten. Maar welke
uw dierenarts ook voorschrijft, u bent altijd verzekerd
van een effectieve en eenvoudige ontworming.
De kleine tabletten voor honden geven b
 escherming
tegen veel voorkomende wormen in binnen- en
buitenland. Voor katten zijn er kleine tabletten met
een smakelijke coating. 42% van de katten neemt de
tablet direct uit de hand1 en bijna 100% van de katten
eet de tablet tegelijk met nat voer op1.

Slechts 1 tablet nodig!

Er is maar 1 Milbemax tablet nodig om honden van
0,5 kg tot 25 kg te ontwormen* en katten van 0,5 kg
tot 8 kg te ontwormen*
* Afhankelijk van het gewicht van uw huisdier, kan een halve tablet voldoende zijn.
1
Study Report CRA 05/173 - Novartis Animal Health 2006.

Sms ‘naam van uw huisdier’ [spatie] ‘Milbemax AAN’
naar 06 - 42 50 00 42 en u ontvangt gratis een bericht
als het weer tijd is om te ontwormen.

Milbemax is veilig
®

Ontworm uw huisdier veilig met Milbemax!
Milbemax is veilig te gebruiken voor:
• drachtige en lacterende teven en poezen
• collies en aanverwante rassen*
• katten en kittens vanaf 6 weken of
0.5 kg lichaamsgewicht
• honden en puppies vanaf 2 weken of
0.5 kg lichaamsgewicht.**

Veilig voor uw huisdier én familie
Puppy en hond

Kitten en kat

GRATIS

sms alert service
06 425 000 42

Huisdieren, eigenaren én familieleden kunnen tijdens
de behandeling gewoon bij elkaar blijven.
Direct contact met uw huisdier is na de behandeling geen
enkel probleem, ook niet voor kinderen en zwangere
vrouwen.
* Lees voor gebruik de bijsluiter. Een exacte dosering wordt aanbevolen.
** Van toepassing op de tabletvorm, niet op de kauwtabletten voor honden.

Het European Scientific Counsel for Companion Animal
Parasites (ESCCAP), een onafhankelijke organisatie
van parasitologen, stelt als richtlijn dat alle honden
en katten minimaal vier keer per jaar moeten worden
ontwormd.*
Afhankelijk van de levensstijl en omgeving van uw
huisdier, kan een maandelijkse ontworming worden
aanbevolen. Dit geldt met name in huishoudens met
kleine kinderen, voor honden en katten die jagen, voor
puppies en kittens en tijdens een buitenlandse reis met
uw huisdier. Vraag uw dierenarts om advies op maat.
*ESCCAP Richtlijn 1 - Wormbestrijding bij hond en kat (2e editie september 2010),
www.escapp.eu.

ESCCAP behandelschema kittens*:

Ontwormen als ze 3, 5 en 7 weken oud zijn,
daarna maandelijks tot ze een half jaar oud zijn.

ESCCAP behandelschema puppies:

Ontwormen als ze 2, 4, 6 en 8 weken oud zijn,
daarna maandelijks tot ze een half jaar oud zijn.
Zogende moederdieren tegelijk met jongen ontwormen.

Alle producten getoond
op ware grootte

Productnaam en registratienummer: MILBEMAX® Tabletten voor kleine honden en puppy’s NL
10090, Tabletten voor honden NL 10091, Filmomhulde tabletten voor katten NL 10093, Filmomhulde tabletten voor kittens en kleine katten NL 10092. Werkzame stof: Milbemycine oxime en
praziquantel. Kanalisatiestatus: Vrij. Registratiehouder: Novartis Consumer Health B.V., Claudius
Prinsenlaan 142, 4818 CP Breda, Nederland. Verdere informatie op aanvraag beschikbaar.

www.milbemax.nl

N13MMX6

* Milbemax is geregistreerd voor veilig gebruik bij kittens vanaf 6 weken
en/of 0.5 kg lichaamsgewicht.

