
Tick Off Combispray, 18,8 mg/ml - 0,2 mg/ml huidspray oplossing voor 
honden
Permethrin
Pyriproxyfen

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bridgefarma BV
De Limiet 15D
4131NR Vianen

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Virbac
1ère Avenue 2065 m 
LID 06510 Carros
Frankrijk

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzame bestanddelen:
Per ml:
Permethrin  18,8 mg
Pyriproxyfen  0,2 mg
Excipiens tot 1 ml

INDICATIES: Behandeling en preventie van besmetting met volwassen vlooien 
en teken bij honden gedurende 45 respectievelijk 30 dagen. Bescherming tegen 
infectie met vlooien door remming van de ontwikkeling van het insect naar het 
volwassen stadium gedurende 10 weken. 

CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij katten, zieke of herstellende honden, 
puppies jonger dan 3 maanden, zogende teven en bij overgevoeligheid voor het 
werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. 

BIJWERKINGEN: Overgevoeligheid, spiertrillingen, ataxie, braken, convulsies 
en regelmatig terugkerende spiertrekkingen. 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. 

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Hond

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIE-
NINGSWEG: De dosering is afhankelijk van de vachtlengte en de grootte van het 
dier. 
Eén keer sprayen komt overeen met 3 ml. 
Honden tot 20 kg: 5ml per kg lichaamsgewicht.  
Honden tussen 20 - 40 kg: 3 ml per kg lichaamsgewicht. 
Honden vanaf 40 kg: 100 ml per dier. Het diergeneesmiddel niet vaker dan 1x per 
4 weken toedienen. 

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Uitwendig op de hond toepas-
sen. Op een afstand van 10-20 cm tegen de haarrichting in. Niet in de ogen 
sprayen. Masseer de vacht bij langharige dieren, zodat het diergeneesmiddel tot 
op de huid kan doordringen. Gebruik hierbij handschoenen. Laat het diergenees-
middel op de vacht drogen. De hond niet droogwrijven, föhnen of borstelen en niet 
direct in contact laten komen met gelakte of geverfde oppervlakken. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Bewaren beneden 30 °C. 
Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Tegen direct 
zonlicht beschermen. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.  
Als de knijp-spraypomp eenmaal geplaatst is, bewaar de flacon verticaal. 

SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Ontvlambaar. Houd behandelde dieren weg 
van open vuur en andere warmtebronnen tot de vacht volledig droog is, echter 
tenminste gedurende 30 minuten na het sprayen. Niet in een open vlam of ander 
gloeiend voorwerp sprayen. Niet roken, drinken of eten wanneer u het diergenees-
middel toedient. Spray niet in de ogen van het dier. Niet gebruiken bij katten omdat 
er bijwerkingen kunnen optreden en dieren zelfs dood kunnen gaan. Voorkom dat 
behandelde dieren zichzelf likken en, indien er meerdere dieren zijn, voorkomt 

dat andere dieren, vooral katten, de behandelde honden likken. Vermijd 
bij toepassing directe inademing, alsmede direct huid- en oogcontact 
ter voorkoming van irritatie. Draag handschoenen en bescherm ogen en 
gezicht. De dieren na behandeling niet wassen of behandelen met een 
shampoo en niet direct laten zwemmen. Dit verwijdert de werkzame 

bestanddelen. Vooral zeewater kan de werkzaamheid en de werkingsduur doen 
afnemen. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VERWIJDEREN: Ongebruikte dierge-
neesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale 
vereisten te worden verwijderd. 

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
26 april 2018
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