
ADVANTIX 400/2000 | HOND 25-40 KG | 6 PIPETTEN 

Doeldier(en): Honden (van meer dan 25 kg). 
Voor honden tot 25 kg of van meer dan 40 kg lichaamsgewicht het 
passende Advantix spot-on solution voor honden diergeneesmiddel 
gebruiken. 

Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior 

Toedieningswijze: Spot-on oplossing. Heldere, gele tot bruine oplossing. 

Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Zandvliegen, Muggen 

Omschrijving: Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting.  
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de 
behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere 
vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt 
worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen 
vlooienallergiedermatitis (VAD). 
Voor de behandeling van bijtende luizen.  
Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende 
doeltreffendheid tegen besmettingen door teken. 
Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee 
dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en 
zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de 
hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om 
hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen. 
Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen 
zandvliegen, tegen muggen en tegen stalvliegen gedurende vier 
weken. 

Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens dient het product niet te 
worden gebruikt worden bij pups van minder dan 7 weken of 25 kg 
lichaamsgewicht.Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de 
werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij 
katten. 

 

Dosering/Toediening: De aanbevolen minimale dosis is: 
10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg 
lichaamsgewicht (LG) permethrine. 
Doseringsschema voor Advantix spot-on: 
 

Honden (kg lichaamsgewicht) Merknaam Volume 
(ml) 

≤ 4 kg Advantix 
40/200 spot-on 
solution voor 
honden 

0,4 ml 

> 4 ≤ 10 kg Advantix 
100/500 spot-
on solution 
voor honden 

1,0 ml 



> 10 ≤ 25 kg Advantix 
250/1250 spot-
on solution 
voor honden 

2,5 ml 

> 25 ≤ 40 kg Advantix 
400/2000 spot-
on solution 
voor honden 

4,0 ml 

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten 
gebruikt te worden. 
Om herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien te 
verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te 
behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden 
ook met een geschikt product behandeld moeten worden. 
Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de 
omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte 
omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun 
ontwikkelingsstadia aanbevolen. 
Het product blijft doeltreffend als het dier nat wordt. Echter, langdurige 
intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In 
gevallen van frequente blootstelling aan water zou de persisterende 
doeltreffendheid verminderd kunnen zijn. 
In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als 
de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter vóór de 
behandeling met Advantix plaatsvinden of tenminste twee weken erna, 
om de doeltreffendheid van het product optimaal te houden. 
Bij besmetting met bijtende luizen, wordt controle door de dierenarts 
30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren 
een tweede behandeling nodig kan zijn. 
Uitsluitend voor gebruik op de huid. Uitsluitend aanbrengen op 
onbeschadigde huid. 
Wijze van toediening: 
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en 
verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien 
om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen.  
Voor Honden Tot 10 Kg Lichaamsgewicht: 
Terwijl de hond stilstaat de haren tussen de schouderbladen uit elkaar 
drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de 
pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de 
inhoud direct op de huid te ledigen. 
Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht: 
Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix pipet 
gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis 
aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid 
zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp 
zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te 
druppelen. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan 
een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen. 

 

Werkzame bestanddelen: Imidacloprid: 100 mg/ml  
Permethrine: 500 mg/mlid 

Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals 
voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, 
krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of 
lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen. 



In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen 
(agitatie, rusteloosheid, gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen 
(braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische 
verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en 
stuiptrekkingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel 
permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van 
voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf. 
Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is 
onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen 
voorkomen. In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en 
lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten 
zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend. 

Waarschuwingen: Een vasthechting van individuele teken of beten door individuele 
zandvliegen of muggen zouden kunnen optreden. Om deze redenen 
kan een overdracht van besmettelijke ziekten door deze parasieten 
niet volledig uitgesloten worden indien de omstandigheden ongunstig 
zijn. Het product biedt echter een afwerende (anti-voedende) werking 
tegen teken, zandvliegen en muggen, vermijdt zo dat de afgeweerde 
parasieten een bloedmaaltijd nemen en vermindert zo het risico op 
‘Canine Vector-Borne Disease’ (CVBD) transmissie (bvb. Borreliosis, 
Rickettsiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniosis). 

Verpakking: Vulvolume: 4,0 ml heldere, gele tot bruine, niet-waterige oplossing per 
4 ml pipet (400 mg imidacloprid, 2000 mg permethrine). 
Type recipiënt: Witte polypropyleen pipet. 
Wit polypropyleen dopje. 
Secundair verpakkingsmateriaal: Door hitte verzegelde 
polychlorotrifluoroethyleen PCTFE/PVC blisterverpakking in een 
aluminium zakje en in een kartonnen doos. 
Verpakkingsgroottes: 
Blisterverpakking met 1, 2, 3, 4 en 6 eenheidsdosispipetten. 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel 
worden gebracht. 

Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. 

Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk 

op Fidin Online Repertorium http://repertorium.fidin.nl 
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