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Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze 
bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel 
niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
te stellen.

7. DOELDIERSOORT 
Hond.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN 
WIJZE VAN GEBRUIK
Eén 57 mg tablet van het diergeneesmiddel dient te worden 
toegediend aan honden met een gewicht van 11,1 - 57 kg wanneer 
een vlooienbesmetting is aangetoond. De behandelfrequentie hangt 
af van de mate van vlooienbesmetting. In geval van een ernstige 
vlooienbesmetting, kan het noodzakelijk zijn de dieren elke of om de 
dag te behandelen totdat de vlooienbesmetting onder controle is. De 
behandeling kan worden hervat wanneer de vlooien terugkeren. Per 
dag moet niet meer dan één behandeling worden gegeven.

Het diergeneesmiddel  heeft geen persisterende werkzaamheid. Om 
herinfectie te voorkomen wordt een geschikte behandeling om de 
onvolwassen stadia van de vlo levens cyclus te bestrijden 
aanbevolen. De dierenarts zou een geschikte behandelingsmethode 
moeten vaststellen. 

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Vlooien kunnen worden gevonden door de vacht van het dier te 
scheiden zodat de huid kan worden bekeken, of door het kammen 
van de vacht met een fijne metalen kam. Regelmatig krabben of een 
overmatige vachtverzorging kan ook een teken zijn van een 
vlooienbesmetting. 

De tabletten dienen oraal te worden toegediend, met of zonder 
voedsel. Om de consumptie van de tabletten te verbeteren kunnen  
de tabletten vlak voor de toediening worden verstopt in een kleine 
hoeveelheid voer.

10. WACHTTIJD
Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25ºC.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeldt op de blister na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Nitenpyram kan worden toegediend gedurende dracht en lactatie. 
Niet toedienen aan honden die minder dan 11 kg wegen, deze groep 
van dieren werd niet bestudeerd.

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT 
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Elanco Europe Ltd
Lilly House 
Priestley Road 
Basingstoke, RG24 9NL
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Elanco France S.A.S.
B.P. 224
68330 Huningue 
Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Vlo kill 57 mg tabletten voor grote honden

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel: Nitenpyram 57 mg/tablet

4. INDICATIES
De behandeling van vlooienbesmettingen (C. felis) bij honden.

5. CONTRA-INDICATIES
Geen bekend.

6. BIJWERKINGEN
Gedurende het eerste uur na toediening kan het huisdier wat meer 
dan normaal krabben. Dit effect is het gevolg van vlooien die op het 
diergeneesmiddel reageren. In zeldzame gevallen kan dit zich uiten 
met voorbijgaande symptomen van hyperactiviteit, hijgen, janken en 
overmatige verzorging/likken. Voorbijgaande neurologische 
symptomen zoals spiertrillingen, ataxie en convulsies zijn ook 
gemeld in zeer zeldzame gevallen.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
-  Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen 

bijwerkingen.
-  Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde 

dieren).
-  Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde 

dieren).
-  Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde 

dieren).
-  Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, 

inclusief geïsoleerde rapporten.
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13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF 
EVENTUEEL AFVALMATERIAAL 
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of 
huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige 
geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter 
bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS 
HERZIEN
13 maart 2017

15. OVERIGE INFORMATIE
De effecten op vlooien (Ctenocephalides felis) kunnen worden 
waargenomen vanaf 15-30 minuten na toediening van het 
diergeneesmiddel aan de gastheer. Binnen de eerste 6 uur na 
toediening wordt een werkzaamheid van 95-100% waargenomen en 
100% werkzaamheid wordt bereikt binnen 24 uur zonder residuele 
activiteit. Nitenpyram wordt door honden en katten zeer goed 
verdragen. Overdoseringen tot 50 mg/kg bij de kat en tot 70 mg/kg  
bij de hond verliepen zonder symptomen.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel 
worden gebracht.

KANALISATIE

VRIJ 

REG NL 9989

Vlo Kill

vanaf
11,1 kg

|  95-100% werking binnen 6 uur
57 mg tabletten voor grote honden. Nitenpyram

Werking start  
na 15 minuten

Distributie:
Beaphar Nederland BV
Hedel
www.beaphar.nl


