
Ectoparaziţii:
De ce este tratamentul lunar cea mai 

bună alegere?



Viteză dovedită în uciderea căpușelor ...(1)

● Eficacitate imediată după 12h 
 La câini infestați, o singură administrare de NexGard® își demonstrează
 eficacitatea imediată împotriva căpușelor Ixodes ricinus (93,4%) în 12h.(1)

● Eficacitate persistentă până la 100%, la 24h timp de o lună întreagă. (1)

Prevenirea 100% a transmiterii 
Babesia canis

Un studiu experimental arătă că 
tratamentul cu NexGard® este pe deplin 
eficient în prevenirea transmiterii 
Babesia canis de la căpușele Dermacentor 
reticulatus infectate la câini. Nici unul 
dintre cei 8 câini tratați nu a fost infestat 
de parazit. (3)

Babesia canis pe frotiu cu sânge de câine

Tratamentul lunar garantează
eficacitate de necompromis

Câinii infestați, tratați cu 
un comprimat masticabil 
NexGard,® sunt 100% fără 
purici după 6 ore.

Puricii încep să moară după 
2h de la contactul cu un 
câine tratat cu NexGard®.*

În 6 ore 
eficacitate 
imediată

În 2 ore 
induce un 
efect letal 
la purici*

* Mortalitatea în insectar după expunere

EFIC
IENT

... și a puricilor (2)

100% 100% 99,4% 96,6% 91,2%

Eficacitate persistentă la 24 h împotriva căpușelor I. ricinus 

Eficacitatea
persistentă
la 24 de ore
a variat între
91,2% și 100%
pe durata
întregii luni.

Beneficiile vitezei de ucidere a căpușelor:
 Nici o căpușă văzută pe câini de către proprietari
 Reducerea riscului de transmitere a bolilor

de către căpușe (1; 3)

Viteza de ucidere a puricilor permite:

 Tratamentul rapid al animalelor infestate
 Prevenirea contaminării casei
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Un tratament repetat lunar oferă cea 
mai bună protecţie

Căpușe (4)
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Infestări cu căpușe
efectuate săptămânal cu căpușe din fiecare specie din ziua 30 până în ziua 84 (cu excepția
R. sanguineus în ziua 63). Căpușele fiind numărate la 24 de ore după-infestare.

Infestări cu purici
efectuate săptămânal din ziua 42 până în 84. Puricii numărați și reaplicați la 6 și 12 ore 
după-infestare și numărați la 24 de ore după-infestare

EFIC
IENT

O administrare lunară de NexGard® asigură o viteză de ucidere constantă și 
persistentă în timp ce viteza de ucidere a BRAVECTO® scade în timpul lunilor 
a doua și a treia.

Purici(5)

Studii comparative împotriva puricilor și căpușelorVS

Eficacitatea împotriva D. reticulatus și R. sanguineus la 24 de ore Eficacitatea împotriva puricilor
(Ctenocephalides felis)

eficacitate    % NexGard® 

eficacitate    % BRAVECTO® 

Dermacentor reticulatus

eficacitate    % NexGard®

eficacitate    % BRAVECTO® 

Rhipicephalus sanguineus

eficacitate    % NexGard® 

eficacitate    % BRAVECTO®

Eficacitatea după 6h

eficacitate    % NexGard® 

eficacitate    % BRAVECTO® 

Eficacitatea după 12h
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Din motive de conformitate și confort, medicamentele 
cu gust deosebit de plăcut sunt foarte avantajoase în 
cazul administrării repetate așa cum este cazul unui 
tratament antiparazitar extern. (6; 7)

În lupta împotriva paraziţilor 
consecvenţa este cheia 
& Formulele palatabile 
ușurează administrarea 
tratamentului necesar

Când tratamentul devine o plăcere atât 
pentru proprietar cât și pentru câine...
Vă puteți imagina o modalitate mai
plăcută de a lua un medicament necesar?

Când câinii pot alege între
BRAVECTO® și NexGard®, se remarcă o preferința 
semnificativă pentru NexGard®.
Într-un studiu referitor la preferință, comparând NexGard® 
cu BRAVECTO® (6): 4.9 mai mulți câini au ales NexGard®.

Intervalul lunar este cel mai ușor de memorat

Dintre proprietarii care și-au exprimat o preferință între un tratament lunar și 
un tratament trimestrial, 2 din 3 au considerat că este mai ușor să-și amintească 

tratamentul ca pe o rutină lunară decât la 3 luni (8)

O modalitate mai ușoară 
pentru proprietari de a-și 

proteja câinii 

Categoric da

36%

55%

4%
4% 1%

Probabil da

Probabil nu

Categoric nu

Nu știu+

+
+

+
+

GUSTOS
UȘOR DE

ADMINISTRAT

Ați recomanda tratamentul NexGard® 
altor proprietari de câini?

91% din proprietarii de câini care au folosit NexGard® ar recomanda 
tratamentul altor proprietari de câini (9)



MENȚIUNI LEGALE
NexGard comprimate masticabile 11 mg pentru câini de 2-4 kg; 28 mg pentru câini >4-10 kg; 68 mg pentru câini >10-25 kg; 136 mg pentru câini >25-50 kg
Deţinătorul autorizaţiei de comercializare: MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franța. Producător responsabil pentru eliberarea seriei: MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Franţa. 
SUBSTANŢA ACTIVĂ ŞI ALTE INGREDIENTE Fiecare comprimat masticabil conţine:

NexGard Afoxolan (mg)
comprimate masticabile pentru câini de 2-4 kg 11.3
comprimate masticabile pentru câini >4-10 kg 28.3
comprimate masticabile pentru câini >10-25 kg 68.0
comprimate masticabile pentru câini >25-50 kg 136.0

Comprimate marmorate de culoare roşie până la maro roşcat de formă rotundă (comprimatele pentru câini de 2–4 kg) sau rectangulară (comprimatele pentru câini > 4–10 kg, comprimatele pentru câini 
>10–25 kg şi comprimatele pentru câini >25–50 kg).
INDICAŢII Tratamentul infestaţiilor cu purici la câini (Ctenocephalides felis şi C. canis) timp de minim 5 săptămâni. Produsul poate face parte din strategia de tratament pentru controlul dermatitei alergice 
provocate de purici (DAP). Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe la câini (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Un tratament omoară căpuşele timp de până la 1 lună. Puricii şi căpuşele 
trebuie să fie fixați pe gazdă şi să înceapă procesul de hrănire pentru a fi expuși la substanţa activă. CONTRAINDICAŢII Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre 
excipienţi. REACŢII ADVERSE Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.
CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE administrare orală. Dozare: Produsul trebuie administrat în doză de este de 2.7-6.9 mg/kg greutate corporală în conformitate cu următorul tabel: 

Greutatea
câinelui (kg)

Concentraţia şi numărul comprimatelor masticabile care trebuie administrate
NexGard 11 mg NexGard 28 mg NexGard 68 mg NexGard 136 mg

2-4 1
>4-10 1

>10-25 1
>25-50 1

Pentru câini peste 50 de kg greutate corporală se va folosi combinaţia necesară de comprimate masticabile de concentraţii diferite sau aceleaşi. Comprimatele nu trebuie divizate.Schema de tratament: 
Tratamentul se repetă la intervale lunare pe toată durata perioadelor propice dezvoltării puricilor şi/sau căpuşelor, în funcţie de situaţia epidemiologică locală. 
ATENŢIONĂRI SPECIALE Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă: Paraziţii trebuie să înceapă hrănirea pe gazdă pentru a fi expuşi la afoxolan; de aceea riscul transmiterii unor boli infecţioase nu poate 
fi exclus. Precauţii speciale pentru utilizare la animale În absenţa datelor disponibile tratamentul căţeilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni şi/sau al câinilor cu greutatea sub 2 kg trebuie efectuat numai în 
baza evaluării raportului risc/beneficiu de către medicul veterinar. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale Scoateţi din blister câte un 
singur comprimat şi puneţi blisterul cu restul comprimatelor la loc în cutie pentru a preveni accesul direct al copiilor la produsul medicinal veterinar. A se spăla bine mâinile după utilizare. Gestaţie şi lactaţie: 
Studiile de laborator efectuate pe şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene sau orice fel de efect negativ asupra capacităţii de reproducere a masculilor şi femelelor. Siguranţa produsului medicinal 
veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei sau pentru câinii de reproducţie. A se utiliza în conformitate cu evaluarea risc/beneficiu a medicului veterinar. Supradozarea (simptome, proceduri de 
urgenţă, antidot): Nu au fost observate reacţii adverse la pui de Beagle sănătoşi cu vârsta peste 8 săptămâni trataţi cu de 5 ori doza maximă repetată de 6 ori la intervale de 2 până la 4 săptămâni.  
Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (http://www.ema.europa.eu/.
ALTE INFORMAŢII
Afoxolan este un insecticid şi acaricid aparţinând familiei isoxazolinelor.
NexGard este activ împotriva puricilor adulţi precum şi a unor specii de căpuşe ca Dermacentor reticulatus şi D. variabilis, Ixodes ricinus şi 
I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum şi Haemaphysalis longicornis. NexGard ucide puricii în 8 ore și căpușele 
în 48 de ore. Produsul omoară puricii înaintea depunerii ouălor şi astfel previne contaminarea încăperilor. Sunt disponibile comprimate 
masticabile pentru fiecare concentraţie, în următoarele ambalaje: Cutie de carton cu un blister cu 1 comprimat masticabil, 3 sau 6 
comprimate masticabile. Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază 
de rețetă veterinară.

4 prezentări, pentru 4 
mărimi diferite, disponibile 

numai pe bază de reţetă 
veterinară

x 3
COMPRIMATE
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