
Multi-X 102 mg halsband voor katten.

Indicatie: Ter behandeling en ter voorkoming van infestaties met vlooien (Ctenocephalides spp.), 
oormijten (Otodectes cynotis) en/of de behandeling van infecties met spoelwormen (Toxocara cati) 
bij katten.

Contra-indicaties: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of (een van) 
de hulpstoffen.

Bijwerkingen: In zeldzame gevallen: lokale irritatie van de huid. In zeer zeldzame gevallen:
overtollige slijmproductie, diarree, verlies van coördinatie, spiertrillingen en desoriëntatie. 
In geval van bijwerkingen de halsband verwijderen. Zijn de symptomen niet binnen 24 uur 
verdwenen, raadpleeg een dierenarts.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden 
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en gebruiksaanwijzing: 1 halsband per kat.
Werkingsduur:
Gedurende 9 weken na aanbrengen wordt de vlooienpopulatie voor >95% 
verminderd.
Gedurende 12 weken na aanbrengen worden volwassen en onvolwassen 
stadia van oormijten geëlimineerd. 
Gedurende 12 weken na aanbrengen werkzaam tegen spoelworminfecties. Na 1 tot 2 weken worden 
de resultaten zichtbaar. 
Open de sachet, neem de halsband er uit en breng het aan om de hals van het dier met een ruimte 
van tenminste twee platte vingers tussen de halsband en de huid/vacht van het dier. Hierbij moet de 
rode kern van de halsband wijzen naar de huid/vacht van het dier. Houd rekening met eventuele groei 
van het dier, want een strak zittende halsband veroorzaakt irritatie. De halsband wordt vastgemaakt 
door de band door de gesp te halen. Indien nodig het overtollige deel van de halsband afknippen en 
direct verwijderen. Vermijd aanraking van de rode kern van de halsband. Handen wassen met zeep na 
contact met de halsband.

Bewarings- en verwijderingsmaatregelen: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewa- 
ren in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de 
vervaldatum vermeld op de doos. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het middel dient niet in de water- 
loop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Speciale waarschuwingen: Niet gebruiken bij katten jonger dan 4 maanden. Raadpleeg een 
dierenarts voor gebruik tijdens dracht of lactatie. Voorkom het kauwen op de halsband. Het is niet 
onderzocht of de werking van de halsband wordt beïnvloed door contact met water. Het wordt 
aanbevolen de halsband tijdelijk te verwijderen wanneer de kat gewassen wordt. Gelijktijdige 
behandeling met andere antiparasitaire middelen die macrocyclische lactonen bevatten wordt 
afgeraden. Voor een optimale behandeling tegen vlooien wordt aanbevolen de omgeving goed 
schoon te houden en te behandelen met een geschikte insecticide.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. 
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient: Vermijd aanraking van de rode kern van de halsband. Handen wassen met zeep na contact 
met de halsband. Het inslikken van het product is schadelijk voor kinderen. Voorkom dat kinderen in 
aanraking komen met het overtollige deel van de halsband en verwijder het overtollige deel van de 
halsband direct na toediening. 

Wachttijd: Niet van toepassing.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Inhoud: 1 halsband
Werkzame stof: Ivermectine
Gehalte: 102 mg Ivermectine per halsband
Kanalisatie: Vrij.
Registratienummer: REG NL 109050
Laatste herzieningsdatum: 2 april 2012. 37
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Registratiehouder:
Beaphar B.V. 
Drostenkamp 3
8101 BX  Raalte/Nederland
www.beaphar.com
Distributeur:
 Beaphar NL B.V., Hedel

Band door de
gesloten gesp halen


