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Vlooien kunnen ook  
uit de omgeving komen 

  Werkzaam tegen volwassen vlooien én tegen 
onvolwassen vlooienstadia in de omgeving

 Doodt vlooien en teken

  Verpakking voor kleine katten (1-6 kg) en  
grote katten (6-12 kg)

  Handige drop-stop pipet 

EFFIPRO® DUO spot-on — 
een optimale vlooien- en 
tekenbehandeling voor uw kat

•  Tijdens het vlooienseizoen kan het 
besmettingspercentage wel hoger dan 70% zijn.

•   Hoewel veel eigenaren behandelen tegen 
vlooien, toonden studies aan dat 30% van de 
katten die een dierenarts bezoekt vlooien of vlo-
gerelateerde problemen heeft:

vlooien zowel voor u als uw 
kat een risico vormen.

een vlooienbesmetting meer voorkomt 
dan u denkt.

Wist u dat...

 Katten kunnen al dagen 
rondlopen met vlooien 
voordat u iets merkt; katten 
krabben niet snel!

30% van de katten blijkt bij 
het dierenartsenbezoek een 
vlooienprobleem te hebben. 

•  Vlooien die uit de omgeving komen, 
bijvoorbeeld uit kleden, het tapijt, 
bekleding van de bank of de houten 
vloer, kunnen zowel mens als kat bijten 
en zich voeden. Dit kan soms leiden tot 
een allergische reactie.

•  Vlooien kunnen bovendien bacteriën 
of andere organismen overbrengen 
die de mens besmetten, zoals 
kattenkrabziekte of lintworm.

3 %

Shaping the future of animal healthShaping the future of animal health
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DUBBELE
EFFIPRO® DUO spot-on voor  

DUBBELE  bescherming 

Productinformatie EFFIPRO DUO spot-on kat. Doeldier: Kat. Werkzame stof: 
Fipronil 100 mg/ml en pyriproxyfen 120 mg/ml. Indicaties: Bestrijding van vlooien- en 
tekeninfestaties. Het heeft een insecticide werking tot 5 weken tegen vlooien en een 
acaricide werking van een week tegen teken. Indien teken al aanwezig zijn, kan het 
zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood. Effipro DUO voorkomt 
de vermenigvuldiging van vlooien door de preventie van de ontwikkeling van volwassen 
vlooien uit vlooieneitjes gedurende 12 weken na toediening. Het middel kan toegepast 
worden bij allergische dermatitis (FAD). Dosering: Zie bijsluiter. 
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij konijnen. Niet gebruiken bij bekende 
overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of 
één van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Zie bijsluiter. Waarschuwingen: Zie bijsluiter. 
Registratienummer: REG NL 116392-116393. 
Kanalisatie: Vrij. Distributeur: Virbac Nederland BV - Barneveld. Lees voor gebruik altijd 
eerst de bijsluiter. 
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EFFIPRO® DUO spot-on - 
Bestrijdt volwassen en onvolwassen vlooien 

Effipro DUO spot-on bevat fipronil, een adulticide en 
pyriproxyfen, een Insecten Groei Remmer (IGR). 

  Behandeling met de IGR stopt de ontwikkeling van 
eieren, larven en poppen tot volwassen vlooien

  Het adulticide doodt  
volwassen vlooien  

                                         spot-on biedt dubbele bescherming

Stap 3: Behandelen

•  Behandel alle aanwezige huisdieren regelmatig 
om herbesmetting te voorkomen.  

•   Gebruik een product dat geschikt is voor uw 
huisdier en pas dit toe volgens voorschrift. 

Stap 4: Herhalen

•  Regelmatig schoonmaken en uw katten 
maandelijks behandelen met Effipro DUO 
spot-on kan een vlooienplaag helpen 
voorkomen. 

Slechts 5% = 
volwassen vlo

95% = eitjes, larven en 
poppen in de omgeving.

Deze zijn ongevoelig  
voor adulticiden.  

Dit zijn middelen die  
de volwassen  

vlooien doden

Katten kunnen in bijvoorbeeld tuinen en 
parken besmet worden met volwassen en 
jonge vlooien, vooral gedurende de warmere 
jaargetijden.

Een vlooienplaag kan het hele jaar door 
optreden door de aangename temperatuur 
in huis: een ideale omgeving voor vlooien. 
Deze plaag kan verergeren als huisdieren niet  
behandeld worden.

De omgeving speelt een belangrijke rol bij 
het in stand houden van de vlooienpopulatie 

Kijk wat er in de omgeving leeft

Vlooien: een serieus probleem 
voor huisdier en mens 

Buitenshuis

Binnenshuis

Stap 2: Wassen 

•  Was de kussens of het mandje van uw kat. 

•  Maak ook de auto schoon en de reismand, 
garage of andere plaatsen waar uw kat verblijft.  

Stap 1: Stofzuigen 

•  Hiermee kunnen aanwezige vlooieneitjes, larven 
en poppen deels worden verwijderd. 

•  Denk ook aan stofzuigen onder gordijnen, 
meubels en van kussens en slaapplaatsen van de 
kat(ten).

Scan de QR code 
Met dank aan de Companion Animal Parasite Council voor de videos met afbeeldingen.

EFFIPRO® DUO spot-on voor de kat 
 
  Doodt vlooien en teken bij direct contact

  Voorkomt de ontwikkeling van vlooieneitjes 
gedurende 3 maanden 

  In handige drop-stop pipet voor 
volledige controle: zonder morsen de 
gehele dosering op de kat, op het juiste 
moment!

PRAKTISCHE TIPS OM EEN VLOOIENPLAAG TE VOORKOMEN 

Bij een hardnekkige 
vlooienplaag: behandel  
de omgeving met  
Indoor-X omgevingsspray

TIP 


