Flea Free Twinspot vlooiendruppels
• Druppels ter bestrijding van vlooien en vlooiennakomelingen (eitjes en larven) bij de kat •

DIERGENEESMIDDEL
Reg. NL 9960
SAMENSTELLING PER ML
Pyriproxyfen
100 mg
Butylhydroxytolueen
1 mg
DOELDIER
Katten vanaf 1 kg
INDICATIE
Voorkomt, bij katten, vermenigvuldiging van vlooien (volwassen en larvale stadia) door
de ontwikkeling van hun eieren gedurende 3 maanden te verhinderen.
DOSERING
1 pipet Twinspot van 0,6 ml per kat met een lichaamsgewicht tussen 1 en 6 kg
2 pipetten Twinspot van 0,6 ml per kat met een lichaamsgewicht tussen de 6-12 kg
Gebruik geen Twinspot hond bij de kat.
TOEDIENING
Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen. Haal het dopje van de Twinspot en
druk het er omgekeerd weer op. Even doordrukken om de pipet te openen. Verwijder
vervolgens het dopje en de Twinspot is klaar voor gebruik. Duw de nekharen ter hoogte
van de schedelbasis opzij tot de huid zichtbaar is. Plaats de pipet op de huid en breng
de inhoud aan door een aantal keren goed in de pipet te knijpen.
BIJWERKINGEN
Zeldzame bijwerkingen die zijn opgetreden na toediening van dit product zijn o.a.
tijdelijke huidreacties op de toedieningsplaats (schilferende huid, lokale alopecia,
pruritis, erythema) en algemene pruritis of alopecia. In uitzonderlijke gevallen is na de
behandeling hypersalivatie of braken waargenomen.
CONTRA-INDICATIES
Niet toepassen bij katten jonger dan één maand en bij herstellende of zieke dieren.

WERKINGSDUUR
Een Twinspot behandeling beschermt 3 maanden tegen de ontwikkeling van een
vlooienpopulatie. In geval van een ernstige besmetting kan het nodig zijn de behandeling in het begin te ondersteunen met een middel dat een ‘knock-down’ effect heeft.
HOUDBAARHEID
Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Droog, bij
kamertemperatuur (15 – 25°C) en buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
VERPAKKING
Doos met 2 pipetten Exil Flea Free Twinspot
Doos met 4 pipetten Exil Flea Free Twinspot
Informatie voor de huisdierbezitter
Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten
aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier
behandelt. De meest recente gebruiksinformatie en
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WAARSCHUWINGEN
• Alle in huis verblijvende dieren dienen te worden behandeld tegen vlooien.
• Voor een maximale werkingsduur van de actieve stof wordt aanbevolen gedurende
3 dagen na toediening het dier niet te wassen of te laten zwemmen.
• Huid- en oogcontact vermijden. Indien toch contact plaatsvindt,
dan grondig met water spoelen.
In geval van aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
• Na toepassing handen wassen.
• Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of
andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

