
Advantix 
 
Productnaam 
Advantix® 
 
Farmaceutische vorm 
Spot-on 
 
Samenstelling 
Imidacloprid-Permethrine- Butylhydroxytolueen (E321) 
N-methylpyrrolidone-Miglyol 812-Citroenzuur (E330) 
 
 
Doeldier 
Hond 

Terug naar boven 
 
Indicaties 
Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting (C. canis, C. felis). 
 
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).  
 
Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken 
(R. sanguineus en I. ricinus gedurende vier weken en D. reticulatus gedurende drie weken).  
 
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 (P. papatasi gedurende twee 
weken en P. perniciosus gedurende drie weken), tegen muggen (A. aegypti gedurende twee weken en C. 
pipiens gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (S. calcitrans) gedurende vier weken. 
 
Contra-indicates 
In afwezigheid van beschikbare gegevens zou het product niet mogen gebruikt worden bij pups van minder dan 
7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht. 
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. 
 
Niet gebruiken bij katten 
 
Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten, 
die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van 
katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan 
dit product. Het is belangrijk te verzekeren dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die 
met dit product werd behandeld. Zoek onmiddellijk diergeneeskundig advies indien dit gebeurt.  
 
Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden. 
 
Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm 
van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor 
aquatische organismen. 
 
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. 
 
 
 



Dosering 
De aanbevolen minimale dosis is: 
10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine. 
 

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden. 
 
Waarschuwingen 
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. 
Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid. 
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond 
aflopen. 
Terug naar boven 
 
 
Verpakking 
Advantix 40/200 
Advantix 100/500 
Advantix 250/1250 
Advantix 400/2000 
 
 
Registratienummer / kanalisatiestatus 
NL 106415 (Advantix 40/200) 
NL 106417 (Advantix100/500) 
NL 106418 (Advantix 250/1250) 
NL 106419 (Advantix 400/2000) 
 
 
Toediening 
Uitwendig 
 
 
Toepassing 
Enkel voor gebruik op de huid. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. 
 
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 terug verwijderen. 
 
 
Voorzorgmaatregelen 
Het oplosmiddel in Advantix® spot-on oplossing zou verschillende materialen kunnen bevlekken waaronder 
leder, stof, kunststof en delicate oppervlakken. Laat de toedieningsplaats drogen voordat contact met dergelijke 
oppervlakken wordt toegelaten. 
Terug naar boven 
 
 
Registratiehouder 
Bayer SA-NV  
Louizalaan 143  

B-1050 Brussel 
 
 
Wijzigingen en fouten voorbehouden, raadpleeg voor gebruik altijd de bijsluiter. 


