INOVAȚIE APETISANTĂ,
PROTECȚIE MAI MARE,

PREZENTARE NOUĂ
SPECTRU DE ACȚIUNE LĂRGIT

NUMAI PE BAZĂ DE REȚETĂ VETERINARĂ

	

Comprimat unic, gustos, conceput pentru controlul
principalilor paraziți externi și interni la câini



Inovația sub formă de tabletă apetisantă care
ucide purici și căpușe

MENȚIUNI LEGALE
NEXGARD SPECTRA 9 mg/2 mg comprimate masticabile pentru câini de 2-3.5 kg; 19 mg/4 mg comprimate masticabile pentru câini > 3.5-7.5 kg; 38 mg/8 mg comprimate masticabile pentru
câini > 7.5-15 kg; 75 mg/15 mg comprimate masticabile pentru câini > 15-30 kg; 150 mg/30 mg comprimate masticabile pentru câini > 30-60 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 SPECTRA

Afoxolaner(mg)

PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA
PURICILOR

PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA
CĂPUȘELOR

TRATAMENTUL
INFESTAȚIILOR CU
NEMATODE
GASTROINTESTINALE

PREVENŢIA
DIROFILARIOZEI CARDIACE

Milbemycin oxime (mg)

comprimate masticabile pentru câini de 2-3.5 kg

9.375

1.875

comprimate masticabile pentru câini > 3.5-7.5 kg

18.75

3.75

comprimate masticabile pentru câini > 7.5-15 kg

37.50

7.50

comprimate masticabile pentru câini > 15-30 kg

75.00

15.00

comprimate masticabile pentru câini > 30-60 kg

150.00

30.00

INDICAŢII Pentru tratamentul infestaţiilor cu purici şi căpuşe la câini atunci când concomitent este indicată şi prevenţia dirofilariozei cardiace şi/sau tratamentul împotriva infestaţiilor
cu viermi gastrointestinali. Tratamentul infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides felis şi C. canis) la câini pentru 5 săptămâni. Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Dermacentor reticulatus,
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) la câini pentru 4 săptămâni. Puricii şi căpuşele trebuie să fie fixate pe gazdă şi să înceapă procesul de hrănire pentru a fi expuse la substanţa
activă. Tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale adulte din următoarele specii: viermi rotunzi ( Toxocara canis şi Toxocara leonina), viermii cu cârlig (Ancyclostoma caninum şi
Ancyclostoma braziliense) şi viermii bici ( Trichuris vulpis). Prevenirea dirofilariozei cardiace (Dirofilaria immitis stadiu larvar) dacă este administrat lunar.
CONTRAINDICAŢII Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. REACŢII ADVERSE În studiile clinice, nu au fost reacţii adverse grave
atribuite combinaţiei afoxolaner cu milbemycin oxime. Au fost observate reacţii mai puţin frecvente precum: vomă, diaree, lipsa energiei, scăderea apetitului şi mâncărime. Aceste reacţii,
în general s-au rezolvat de la sine şi au fost de scurtă durată. 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 conformitate cu următorul tabel:
Greutatea
câinelui
(kg)
2 - 3.5
>3.5 - 7.5
>7.5 - 15
>15 - 30
>30 - 60

Concentraţia şi numărul comprimatelor masticabile care trebuie administrate
NEXGARD SPECTRA
9 mg/ 2 mg

NEXGARD SPECTRA
19 mg/ 4 mg

NEXGARD SPECTRA
38 mg/ 8 mg

NEXGARD SPECTRA
75 mg/ 15 mg

NEXGARD SPECTRA
150 mg/ 30 mg

1
1
1
1
1

Pentru câini peste 60 de kg greutate corporală se va folosi combinaţia necesară de comprimate masticabile Schema de tratament: trebuie stabilită în funcție de diagnosticul medicului
veterinar și a situației epidemiologice locale.
Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (http://www.ema.europa.eu/.
ALTE INFORMAŢII Afoxolaner este un insecticid şi acaricid aparţinând familiei isoxazolinelor. NexGard Spectra este activ împotriva puricilor adulţi precum şi a unor specii de căpuşe ca
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus şi D. variabilis, Ixodes ricinus şi I. scapularis, Amblyomma americanum şi Haemaphysalis longicornis. Afoxolaner omoară puricii înaintea
depunerii ouălor şi astfel previne contaminarea casei. Poate fi utilizat ca parte din strategia de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici (DAP). Milbemycin oxime
este un endectocid antiparazitar care aparţine grupei lactonelor macrociclice. El acționează împotriva câtorva specii de viermi gastrointestinali (cum sunt: Toxocara canis şi Toxocara
leonina, Ancyclostoma caninum, Ancyclostoma braziliense şi Trichuris vulpis) și Dirofilaria immitis stadiul larvar. 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.

DESIGNED FOR PETS MADE FOR VETS*

ASIGURĂ CONTROLUL SPORIT
AL PRINCIPALILOR PARAZIȚI
EXTERNI ȘI INTERNI LA CÂINI…

…PRINTR-O COMBINAȚIE
INOVATOARE DE MOLECULE
M ILBEMYCIN OXIME
EFICACE ÎMPOTRIVA PRINCIPALILOR
PARAZIȚI GASTRO-INTESTINALI
NexGard SPECTRA™ eficacitate dovedită
de 92,5% până la 99,2%, atât împotriva
infestărilor naturale cât și a infecțiilor
experimentale cu viermi helminți
(în funcție de speciile de nematode) (20)

Infestațiile cu nematode gastrointestinale sunt frecvente la
câini și căței:
Până la 30% din câinii adulți sunt infestați cu nematode
(Toxocara canis, Trichuris vulpis, Ancylostoma sp.) (6-17)
Până la 70% din căței sunt infestați cu T. canis (6)

Trichuris vulpis
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NexGard Spectra™ împotriva Ctenocephalides felis
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NexGard Spectra™ împotriva Dermacentor reticulatus
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* Administrarea de milbemycin oxime în combinație cu afoxolaner nu interferează cu eficacitatea acestuia împotriva puricilor și a căpușelor.
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100
EFICACITATE DOVEDITĂ NexGard SPECTRA™
ÎMPOTRIVA PURICILOR
(20)
ȘI CĂPUȘELOR
50
Purici:
Căpușe:

 Reducerea depunerii ouălor
 Eficacitate dovedită împotriva
puricilor

NexGard Spectra™ împotriva Ctenocephalides felis

Z-1

Efect letal indus la purici în 2 ore
Eficacitate cu acțiune curativă în 6 ore: câinii sunt
100% fără purici
Eficacitate cu acțiune curativă în 12 ore și efect
persistent la 24 ore împotriva căpușelor Ixodes
ricinus, pentru o lună întreagă

Eficacitate%

Cei mai comuni ectoparaziți la câini sunt puricii și căpușele:
Până la 50% din câini sunt infestați cu purici, în funcție
de anotimp și modul de viață (1-5)
Până la 95% din câini sunt infestați cu căpușe (2)

PROTECȚIA RAPIDĂ ȘI CONSTANTĂ
ÎMPOTRIVA PURICILOR ȘI CĂPUȘELOR * (18,19)

Eficacitate%

NexGard SPECTRA ™ ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE
PRINCIPALE ALE UNUI ANTIPARAZITAR

A FOXOLANER
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SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE
DEMONSTRATĂ DE STUDII
EFECTUATE PE UN NUMĂR
MARE DE CÂINI (20)

UN SINGUR COMPRIMAT,
MULTE BENEFICII PENTRU
POSESORIi DE CÂINI
1

DOAR UN SINGUR COMPRIMAT PENTRU DEPARAZITAREA
EXTERNĂ ȘI INTERNĂ
Datorită spectrului larg, NexGard SPECTRA ™ acționează asupra:
Ectoparaziților principali (purici și căpușe)
Endoparaziților principali (viermii rotunzi, viermii cu cârlig, viermii bici)

STUDII EXPERIMENTALE ȘI DE TEREN EFECTUATE PE MAI MULT
DE 700 DE CÂINI ȘI CĂȚEI DE TOATE RASELE

2

Nicio reacție adversă la căței mai mari de 8 săptămâni, tratați cu de 1x,
3x, 5x doza maximă recomandată

O SINGURĂ ADMINISTRARE LUNARĂ UȘOR DE MEMORAT CU
EFECT DE:
5 săptămâni împotriva puricilor
4 săptămâni împotriva căpușelor
controlul paraziților interni se va face conform necesităților și a greutății
câinelui

Nicio reacție observată la Collie, în urma tratamentului
 Câinii adulți Collie au fost tratați cu de 5 ori doza maximă recomandată de NexGard

3

SPECTRA™

Efectele adverse rare observate în unele studii au fost, în general,
autolimitate și de scurtă durată

GUST DEOSEBIT DE PLĂCUT
Aceeași tehnologie ca la tableta NexGard™, ceea ce înseamnă un grad de
satisfacție ridicat al posesorilor de câini (21)

91%

NexGard SPECTRA™ ESTE CONCEPUT PENTRU CÂINI DE ORICE MĂRIME

4

Nivelul de satisfacție
Nivelul de recomandare

O SOLUȚIE ORALĂ LA ÎNDEMÂNĂ, CARE POATE FI
ADMINISTRATĂ CU SAU FĂRĂ MÂNCARE
Pentru câinii spălați și șamponați frecvent
Pentru câini cu probleme dermatologice
Pentru posesorii care găsesc dificilă aplicarea antiparazitarelor
topice

Câine: 2-3.5kg

Câine:

>3.5-7.5kg

Câine:

>7.5-15kg

 Câine:

>15-30kg

 Câine:

>30-60kg

Un comprimat sigur și foarte gustos este soluția all in one
care aduce numai beneficii posesorilor

SIMPLIFICAȚI REȚETA CU
NexGard SPECTRA™
REFERENCES

SPECTRU LARG DE ACȚIUNE. UN SINGUR
COMPRIMAT MASTICABIL PENTRU SITUAȚII
MULTIPLE:
Clienții care caută o soluție avantajoasă
Posesorii de căței
Familiile cu copii mici
Zonele endemice de dirofilarioză

NUMAI PE BAZĂ
DE REȚETĂ
VETERINARĂ
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NexGard SPECTRA™, noul tău antiparazitar - un singur
comprimat, mai multe beneficii.

