
•  Για γάτες και γατάκια από την ηλικία  
των 8 εβδομάδων

•  Spot-on για εύκολη εφαρμογή που 
καταπολεμά ψύλλους, κρότωνες, 
ωτοδεκτική ψώρα, νηματώδη και  
κεστώδη

...ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ 
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 

NEO!

  Εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά των   
ενδο - και εξωπαρασίτων των γατών

  Ευρύτατου φάσματος παρασιτοκτόνο8, 
συμπεριλαμβανομένων των ταινιών

  Σκοτώνει τους ψύλλους τάχιστα προτού 
γεννήσουν αυγά

  Εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά των 
ψύλλων και των κροτώνων με χορήγηση 
μόνο μία φορά τον μήνα 

  Για γάτες ηλικίας από 8 εβδομάδων και βάρους 
από 0,8 kg

  Εύκολο στη χρήση, ΜΙΑ κι ΕΞΩ τοπική εφαρμογή, 
χωρίς άγχος για γάτες και ιδιοκτήτες

  Σχεδιασμένο ειδικά για γάτες

  Ένα πλήρως αξιόπιστo brand από  
την Boehringer Ingelheim

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΤΑ!
To ευρέως γνωστό για τον αποπαρασιτισμό των σκύλων NEXGARD1

είναι ένα brand αξιόπιστο και οδηγός στην παγκόσμια αγορά των παρασιτοκτόνων για κατοικίδια.

H NexGard® οικογένεια καλωσορίζει τώρα το NexGard® COMBO για γάτες.

Το NexGard® COMBO είναι ένας συνδυασμός τριών δραστικών: 
esafoxolaner, eprinomectin και praziquantel.

Η ESAFOXOLANER είναι ένα εξωπαρασιτοκτόνο 
μόριο επόμενης γενιάς.
Το NexGard® COMBO παρουσιάζει ενισχυμένη 
αποτελεσματικότητα έναντι των εξωπαρασίτων6.

Οι EPRINOMECTIN και PRAZIQUANTEL στο 
NexGard® COMBO έχουν την ίδια δοσολογία και 
συγκέντρωση όπως στο BROADLINE® και δρούν 
πανομοιότυπα.
Η Eprinomectin δρα κατά των νηματωδών 
(ασκαρίδων, αγκυλοστομάτων, διροφιλαριών, 
νηματωδών του ουροποιητικού).
Η Praziquantel δρα κατά των κεστωδών (ταινίες 
του γένους: Dipylidium, Taenia, Echinococcus, 
Joyeuxiella).

Τα NexGard® COMBO και BROADLINE® εμφανίζονται 
το ίδιο αποτελεσματικά στα κεστώδη και νηματώδη.

1 ”NexGard is Global #1 pet parasiticide in sales”, Source: Vetnosis, 2019 sales.  
2 Beugnet F. et al. Parasites of domestic owned cats in Europe:co-infestations and risk factors. Parasites & Vectors, 2014,7:291  
3 PET OWNER CLARITY - Towards a holistic understanding of pet owners motivations & needs – Novembre 2016 – Geo scope EU 5. 
4 The Veterinary Record, February 18, 2006. 
5 Little S. E. et al. (2015) High prevalence of covert infection with gastrointestinal helminths in cats. Journal of the American Animal Hospital Association 51(6):359- 364.  
6 Compared to other Boehringer Ingelheim marketed cat parasiticides. 
7 Boehringer Ingelheim data on file. 
8 Amongst isoxazoline-based cat parasiticide.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες < 2,5 kg BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο 
για γάτες 2,5-7,5 kg
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 Chemin du 
Calquet, 31000 Toulouse, ΓΑΛΛΙΑ
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες < 2,5 kg 
BROADLINE διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες 2,5-7,5 kg
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε συσκευή εφαρμογής (applicator) μιας δόσης 
παρέχει:

Όγκος μονάδας δόσης (ml) Fipronil (mg) (S)-methoprene (mg) Eprinomectin (mg) Praziquantel (mg)

Γάτες < 2,5 kg 0,3 24,9 30,0 1,20 24,9
Γάτες 2,5-7,5 kg 0,9 74,7 90,0 3,60 74,7

Έκδοχο: Butylhydroxytoluene (E321) 1 mg/ml. Διάλυμα επίχυσης σε σημείο.
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) Για γάτες που έχουν μικτές παρασιτώσεις ή βρίσκονται σε κίνδυνο μικτών παρασιτώσεων από κεστώδη, νηματώδη 
και εξωπαράσιτα. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά όταν στοχεύονται και οι τρεις ομάδες παρασίτων 
ταυτόχρονα.Εξωπαράσιτα - Θεραπεία και πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους (Ctenocephalides felis). Εξάλειψη των ψύλλων μέσα 
σε 24 ώρες. Μια θεραπεία αποτρέπει περαιτέρω παρασιτώσεις για τουλάχιστον ένα μήνα. - Πρόληψη της περιβαλλοντικής μόλυνσης 
από ψύλλους αναστέλλοντας την ανάπτυξη των άωρων σταδίων των ψύλλων (αυγά, προνύμφες και νύμφες) για περισσότερο από 
ένα μήνα. - Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της στρατηγικής θεραπείας για τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους 
δερματίτιδας (Α.Ψ.Δ.). - Θεραπεία και πρόληψη των παρασιτώσεων από κρότωνες (Ixodes ricinus). Εξάλειψη των κροτώνων μέσα σε 48 
ώρες. Μια θεραπεία αποτρέπει περαιτέρω παρασιτώσεις για έως και 3 εβδομάδες. - Θεραπεία της νοτοεδρικής ψώρας (Notoedres cati). 
Κεστώδη - Θεραπεία των παρασιτώσεων από ταινίες (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella 
pasqualei (ενήλικα) και Joyeuxiella fuhrmanni (ενήλικα)). Νηματώδη - Θεραπεία των παρασιτώσεων από γαστρεντερικά νηματώδη (L3, L4 
προνύμφες και ενήλικες Toxocara cati, ενήλικα Toxascaris leonina, L4 προνύμφες και ενήλικα Ancylostoma tubaeforme και Ancylostoma 
ceylanicum, και ενήλικα Ancylostoma brazilienze). - Θεραπεία των παρασιτώσεων από πνευμονικά παράσιτα της γάτας (L3 προνύμφες, L4 
προνύμφες και ενήλικες Aelurostrongylus abstrusus, L4 προνύμφες και ενήλικα Troglostrongylus brevior). - Θεραπεία των παρασιτώσεων 
του ουροποιητικού (Capillaria plica). - Πρόληψη της διροφιλαρίωσης (προνύμφες Dirofilaria immitis) για ένα μήνα.
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα (π.χ. συστηματικές ασθένειες, πυρετός) ή σε ζώα υπό ανάρρωση. Να μη 
χρησιμοποιείται σε κουνέλια. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μια προσωρινή συγκόλληση ή ανόρθωση των τριχών και ήπιες παροδικές δερματικές αντιδράσεις 
στο σημείο εφαρμογής (κνησμός, τριχόπτωση) έχουν παρατηρηθεί συχνά στην περιοχή εφαρμογής μετά από θεραπεία σε κλινικές 
μελέτες. Παροδική υπερβολική σιελόρροια παρατηρήθηκε συχνά μετά από λείξη του σημείου εφαρμογής μετά από τη θεραπεία σε 
κλινικές δοκιμές. Πεπτικές και / ή νευρολογικές διαταραχές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα τυχαίας στοματικής λήψης του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος (βλέπε παράγραφο «Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα» στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ). 
Παροδική τύφλωση ή μειωμένη όραση έχουν παρατηρηθεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις με βάση την μετεγκριτική εμπειρία ασφάλειας. 
Συμπτωματική θεραπεία μπορεί να απαιτηθεί εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν αυτόματα μέσα σε 24 ώρες. Η σωστή εφαρμογή 
θα ελαχιστοποιήσει την εμφάνιση τέτοιων συμβάντων (βλέπε παράγραφο ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ). Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: - πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα 
παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας) - συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 
100 υπό θεραπεία ζώα) - μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα) - σπάνια 
(περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) - πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό 
θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών) Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν 
δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου,  παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Γάτες
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Για τοπική εφαρμογή επάνω στο δέρμα (επίχυση σε σημείο). 
Η ελάχιστη συνιστώμενη δόση είναι 10 mg/ kg σωματικού βάρους για τη fipronil, 12 mg/ kg για την (S)-methoprene, 0,5 mg/ kg για 
την eprinomectin και 10 mg/ kg για την praziquantel. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος της συσκευής εφαρμογής (ή τον κατάλληλο 
συνδυασμό μεγεθών συσκευών εφαρμογής, για γάτες > 7,5 kg) ανάλογα με το σωματικό βάρος της γάτας. Η χρήση του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει αποκλειστικά να βασίζεται στην επιβεβαιωμένη μικτή παρασίτωση ή το σοβαρό κίνδυνο τέτοιας 
μικτής παρασίτωσης από εξωπαράσιτα και νηματώδη (συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης της διροφιλαρίωσης) και όπου η 
ταυτόχρονη αγωγή κατά των κεστωδών ενδείκνυται. Σε απουσία του κινδύνου μικτών παρασιτώσεων, η χρήση ενός παρασιτοκτόνου 
στενού φάσματος θα πρέπει να εξετάζεται ως μια θεραπεία πρώτης γραμμής. Η συνταγογράφηση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 
ατομικές ανάγκες της γάτας, βασισμένη στην κλινική γνωμάτευση, τον τρόπο ζωής του ζώου και την τοπική επιδημιολογική κατάσταση 
(συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου για ζωονόσους, όταν υπάρχουν) προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά καταστάσεις 
μικτών παρασιτώσεων/ κινδύνου παρασίτωσης. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να επεκτείνεται από το ένα ζώο στο άλλο χωρίς κτηνιατρική 
γνώμη. Η πρόληψη για τη διροφιλαρίωση (προνύμφες Dirofilaria immitis) θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 1 μήνα μετά την αναμενόμενη 
πρώτη έκθεση στα κουνούπια. Για τη θεραπεία κατά του Aelurostrongylus abstrusus, μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη χορήγηση, ένα 
μήνα μετά την αρχική.
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Εφαρμόστε το μέγεθος της συσκευής εφαρμογής που ταιριάζει στο σωματικό βάρος της 
γάτας. - Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε το blister κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής και, στη συνέχεια, απομακρύνετε 
το κομμένο τμήμα. - Αφαιρέστε τη συσκευή εφαρμογής από τη συσκευασία και κρατήστε τη σε όρθια θέση. - Τραβήξτε πίσω το έμβολο 
ελαφρά, περιστρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι. - Διαχωρίστε το τρίχωμα στη μέση γραμμή του λαιμού, μεταξύ της βάσης του κρανίου και 
των ωμοπλατών, έως ότου το δέρμα να είναι ορατό. - Τοποθετήστε το άκρο της συσκευής εφαρμογής στο δέρμα και εφαρμόστε όλο το 
περιεχόμενο απευθείας πάνω στο δέρμα σε ένα σημείο. - Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα σε σημείο που η γάτα 
δεν μπορεί να γλείψει. Σε μακρύτριχες φυλές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του προϊόντος απευθείας επάνω στο 
δέρμα και όχι επάνω στο τρίχωμα, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Δεν εφαρμόζεται.
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε 
τη συσκευή εφαρμογής στην blister συσκευασία για να προστατευθεί από το φως. Φυλάσσετε τη μη χρησιμοποιημένη συσκευή 
εφαρμογής (applicator) μέσα στην ανέπαφη συσκευασία blister. Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εφαρμογής (applicators) απορρίπτονται 
άμεσα. Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί 
μετά το EXP.
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)  Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Εμποδίστε τα ζώα να γλείφουν το ένα το 
άλλο μετά τη θεραπεία. Μετά τη θεραπεία, οι κρότωνες γενικά θανατώνονται εντός 48 ωρών μετά τη μόλυνση χωρίς να έχουν λάβει 
γεύμα αίματος. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει προσκόλληση μεμονωμένων κροτώνων και επομένως η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών 
δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Η επίδραση της χρήσης σαμπουάν ή της εμβάπτισης σε νερό δεν 
έχουν ελεγχθεί και θα πρέπει να αποφεύγονται. Σύντομη επαφή του ζώου με το νερό, μέσα στο μήνα που ακολουθεί την εφαρμογή είναι 
απίθανο να μειώσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Εντούτοις, ως προληπτικό μέτρο δεν συνιστάται να κάνετε μπάνιο τα ζώα 
εντός 2 ημερών μετά την αγωγή. Η μόλυνση από ταινίες μπορεί να επανεμφανιστεί αν οι ενδιάμεσοι ξενιστές όπως οι ψύλλοι, τα ποντίκια 
κ.λπ. δεν ελεγχθούν αποτελεσματικά. Η αντίσταση των παράσιτων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία αντιπαρασιτικού φαρμάκου 
μπορεί να αναπτυχθεί μετά από συχνή χρήση μιας ένωσης της κατηγορίας αυτής. Ως εκ τούτου, επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά 
με την τρέχουσα ευαισθησία του είδους-στόχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα αντίστασης σε 
μια μελλοντική επιλογή. Σε ορισμένες μεμονωμένες γάτες η παρασίτωση από Notoedres cati μπορεί να είναι σοβαρή ή επιπλεγμένη 
με βακτηριακές λοιμώξεις. Σε αυτές τις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί συνακόλουθη θεραπεία. Γάτες σε περιοχές που 
ενδημεί η διροφιλαρίωση ή αυτές που έχουν ταξιδέψει σε ενδημικές περιοχές είναι δυνατό να προσβληθούν από τις ώριμες μορφές 
του παρασίτου. Αν και το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια σε γάτες που έχουν προσβληθεί από ενήλικα παράσιτα, δεν έχει 
τεκμηριωθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα έναντι των ενηλίκων Dirofilaria immitis. Συνιστάται, ως εκ τούτου, όλες οι γάτες ηλικίας 6 μηνών ή 
άνω, που ζουν σε περιοχές που ενδημούν τα παράσιτα, να εξετάζονται για την πιθανή ύπαρξη μόλυνσης από ενήλικες διροφιλάριες πριν 
τους χορηγηθεί το προϊόν για πρόληψη της διροφιλαρίωσης. Ορισμένες γάτες με επίμονη μόλυνση με Joyeuxiella spp. μπορούν ωστόσο 
να εκκολάπτουν μεγάλη ποσότητα νεαρών σκωλήκων, τα οποία δεν είναι ευαίσθητα στο προϊόν. Κατά συνέπεια στην περίπτωση τέτοιων 
προσβολών συνιστάται μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Για να μειωθεί η επαναμόλυνση από την εμφάνιση νέων ψύλλων, συνιστάται 
να θεραπεύονται όλες οι γάτες σε μια οικία. Άλλα ζώα που ζουν στην ίδια οικία πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε θεραπεία με ένα 
κατάλληλο προϊόν. Όλα τα στάδια των ψύλλων μπορούν να μολύνουν το καλάθι της γάτας, το σημείο που κοιμάται και τις συνήθεις 
περιοχές ανάπαυσης, όπως τα χαλιά και τα μαλακά έπιπλα. Σε περίπτωση μαζικής προσβολής από ψύλλους και κατά την έναρξη των 
μέτρων ελέγχου, οι περιοχές αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με κατάλληλο περιβαλλοντικό προϊόν και στη συνέχεια 
να σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα τακτικά. Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: Εφαρμογή μόνο με επίχυση σε σημείο. Μη 
χορηγήσετε με ένεση, μη χορηγήσετε από το στόμα ή μέσω οποιασδήποτε άλλης οδού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια της γάτας. Είναι 
σημαντικό να εφαρμόσετε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μια περιοχή του δέρματος όπου η γάτα δεν μπορεί να γλείψει: στον 
αυχένα, ανάμεσα στους ώμους. Εμποδίστε τα ζώα να γλείφουν το ένα, το άλλο μετά από τη θεραπεία. Η στοματική λήψη του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος κατέληξε σε κοινό έως μη συνήθη έμετο, υπερσιελόρροια και / ή σε παροδικά νευρολογικά συμπτώματα 
όπως αταξία, αποπροσανατολισμό, απάθεια και διαστολή της κόρης του οφθαλμού σε μελέτες ασφάλειας. Έχει αναφερθεί μυϊκός 
τρόμος σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, με βάση την μετεγκριτική εμπειρία στην ασφάλεια. Αυτά τα συμπτώματα παρέρχονται συνήθως 
αυτόματα μέσα σε 24 ώρες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συμπτωματική θεραπεία. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει ελεγχθεί σε μεσοδιαστήματα μικρότερα των 2 εβδομάδων ή σε γατάκια που ζυγίζουν λιγότερο από 
0,6 kg και/ή είναι μικρότερα από την ηλικία των 7 εβδομάδων. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γατάκια που ζυγίζουν λιγότερο 
από 0,6 kg και/ή είναι μικρότερα από την ηλικία των 7 εβδομάδων. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν προορίζεται για χρήση 
σε σκύλους. Μερικές φυλές σκύλων μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένη ευαισθησία στις μακροκυκλικές λακτόνες, κάτι που δυνητικά 
μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα νευροτοξικότητας. Η από του στόματος χορήγηση σε σκύλους, συγκεκριμένα σε Collies, Old English 
Sheepdogs και συναφείς φυλές ή διασταυρώσεις, πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το 
άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: Μη καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Φορέστε 
γάντια, όταν χειρίζεστε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας άμεσα μετά τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή του 
περιεχομένου με τα δάκτυλα. Εάν αυτό προκύψει, ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε τα 
μάτια προσεκτικά με νερό, καθώς το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ήπια βλεννώδη μεμβράνη και ερεθισμό των ματιών. Εάν ο ερεθισμός 
των ματιών επιμένει ή εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Οι χειρισμοί των υπό θεραπεία ζώων θα πρέπει να περιορίζονται 
έως ότου το σημείο εφαρμογής να είναι στεγνό. Τα παιδιά δε θα πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τα ζώα κατά το διάστημα αυτό. 
Ζώα στα οποία έχει προσφάτως χορηγηθεί αγωγή δεν πρέπει να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα με τα παιδιά. Άτομα με γνωστή 
υπερευαισθησία στη fipronil, (S)-methoprene, eprinomectin ή praziquantel ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα θα πρέπει να αποφεύγουν την 
επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Εγκυμοσύνη και Γαλουχία: Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν 
έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Εργαστηριακές μελέτες με τα μεμονωμένα συστατικά σε αρουραίους 
και κουνέλια δεν έχουν οδηγήσει σε παρουσία τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα. Η χρήση θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση ωφέλειας/κινδύνου από τον θεράποντα κτηνίατρο. Υπερδοσολογία (συμπτώματα): Η ασφάλεια έχει αποδειχθεί 
με, έως και, 5 φορές τη μέγιστη δόση έκθεσης (δηλ. έως και 15 φορές τη συνιστώμενη δόση) σε υγιή γατάκια ηλικίας 7 εβδομάδων 
και άνω, με χορήγηση έως και 6 φορές σε μεσοδιαστήματα τεσσάρων εβδομάδων. Η ασφάλεια έχει επίσης επιβεβαιωθεί σε υγιείς 
ενήλικες γάτες με χορήγηση 3 φορές, σε μεσοδιαστήματα δύο εβδομάδων, με έως και 5 φορές τις συνιστώμενες δόσεις. Ήπια και 
παροδικά νευρολογικά συμπτώματα όπως αταξία, αποπροσανατολισμός, απάθεια  και διαστολή της κόρης μπορεί να παρατηρηθούν, με 
αυτόματη ανάκαμψη την επόμενη μέρα- βλέπε περιγραφή στην ενότητα ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Γάτες που μολύνθηκαν με ενήλικες 
διροφιλάριες έδειξαν ανοχή σε, έως και 3 φορές τη μέγιστη δόση έκθεσης (δηλ. σε έως και 9 φορές τη συνιστώμενη δόση), κάθε 4 
εβδομάδες, για 3 θεραπείες, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το BROADLINE ή ο άδειος περιέκτης του δεν πρέπει να 
εισέρχονται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος.
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση (http://www.
ema.europa.eu/).
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εχινοκοκκίαση αποτελεί κίνδυνο για τους ανθρώπους, και είναι ένα νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης 
στο Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE).
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1, 3, 4 ή 15 μονάδες συσκευών εφαρμογής των 0,3 ml έκαστη.
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1, 3, 4, 6 ή 15 μονάδες συσκευών εφαρμογής των 0,9 ml έκαστη. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: EU/2/13/157/001-009

Έκδοχα: Butylhydroxytoluene (E321) 1 mg/ml

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει ελεγχθεί σε γατάκια ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε γάτες 
βάρους μικρότερου των 0,8 kg και/ή ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων.
 

NexGard Combo 
Spot-on-διάλυμα

Όγκος
(ml)

Esafoxolaner 
(mg)

Eprinomectin 
(mg)

Praziquantel 
(mg)

Γάτες 0,8-<2,5 kg 0,3ml 3,60 1,20 24,90
Γάτες 2,5-<7,5 kg 0,9ml 10,80 3,60 74,70



Τα NexGard® και NexGard SPECTRA® έχουν 
χρησιμοποιηθεί πάνω από 465 εκατομμύρια φορές7  
σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας αποτελεσματική και 
ασφαλή προστασία για ενήλικες σκύλους και κουτάβια.  
Το NexGard® COMBO σχεδιάστηκε για να παρέχει το ίδιο 
επίπεδο ποιότητας και προστασίας σε γάτες και γατάκια.

OΛΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ NEXGARD®

ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Οι ιδιοκτήτες γατών δεν αντιλαμβάνονται συχνά την ανάγκη 
θεραπείας τους ενάντια σε παράσιτα επειδή οι γάτες είναι από τη 
φύση τους ανεξάρτητες, αυτόνομες και πολύ συχνά φαίνονται υγιείς. 
Πράγματι, τα σημάδια από παρασιτικές μολύνσεις δεν είναι τόσο 
εμφανή. Άλλωστε και οι γάτες είναι δεξιοτέχνες στην απόκρυψή 
τους. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες γάτες δεν θεραπεύονται 
ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες σε σχέση με την έκθεση 
τους στα παράσιτα. Ενώ πάνω από το 70% των γατών έχουν 
πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, μόλις 1 στις 3 γάτες υποβάλλεται 
σε θεραπεία έναντι των νηματωδών και κεστωδών. Επιπλέον, πάνω 
από το 70% των γατών υποβάλλονται μόνο 1 έως 4 φορές τον χρόνο 
σε θεραπεία ενάντια σε εξωπαράσιτα, γεγονός που δεν καλύπτει 
ολόκληρη την περίοδο δραστηριότητας των ψύλλων3.
Το Nexgard COMBO διευκολύνει τους ιδιοκτήτες γατών στην 
προστασία τους, με μια εύκολη τοπική εφαρμογή και με δράση τόσο 
στα εξωπαράσιτα όσο και στα ένδοπαράσιτα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ηλικία των 8 εβδομάδων και 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της γάτας στα διάφορα στάδια της ζωής 
της. Η αντιπαρασιτική αγωγή με NexGard® COMBO είναι απλή, 
σαφής και διακριτή.

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ …

Το NexGard® COMBO χορηγείται με συνταγή 
κτηνιάτρου

Απαιτεί ΜΙΑ κι ΕΞΩ εφαρμογή είτε στο ιατρείο  
είτε στο σπίτι

Η συνταγή κτηνιάτρου διασφαλίζει τη           
συμμόρφωση των ιδιοκτητών

… ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

 Υγιέστερες γάτες

 Ικανοποιημένοι ιδιοκτήτες

 Εφαρμογή χωρίς άγχος

 Μεγαλύτερη αφοσίωση

ΤΟ NEXGARD® COMBO ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ,  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΣΟ ΤΑ ΕΝΔΟ- ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εύκολη εφαρμογή 
χωρίς άγχος για 
τις γάτες και τους 
ιδιοκτήτες τους. 
Καινοτόμος συσκευή 
χορήγησης.

ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΨΥΛΛΟΥΣ ΤΑΧΙΣΤΑ 
ΠΡΟΤΟΥ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ  
ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΑΥΓΑ

ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΡΟΤΩΝΕΣ 

(Ixodes ricinus )

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΩΤΟΔΕΚΤΙΚΗ ΨΩΡΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΚΕΣΤΩΔΗ
(Dipylidium caninum, Taenia taeniae- 
formis, Echinococcus multilocularis,  
Joyeuxiella pasqualei, J. fuhrmanni )

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΗΝ ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ   

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
(L4 + ενήλικα Troglostronylus brevior )

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ  ΤΙΣ ΑΣΚΑΡΙΔΕΣ 

(L3, L4 + ενήλικες Toxocara cati + ενήλικα 
Toxascaris leonina )

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΑΤΑ
(L4 + ενήλικα Ancylostoma tubaeforme και  
Ancylostoma ceylanicum, ενήλικα Ancylosto-
ma braziliense )

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΤΟΥ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
(ενήλικα Capillaria plica )

Στις μελέτες ασφάλειας του προϊόντος, πριν απο την κυκλοφορία του, πάνω από 1.800 γάτες έλαβαν 
περισσότερες από 3.000 δόσεις NexGard® COMBO. Ο έλεγχος περιελάμβανε σωστή χορήγηση, 
καθώς και μελέτες υπερδοσολογίας και χορήγησης από το στόμα. Το Nexgard® COMBO αποδείχθηκε 
πολύ καλά ανεκτό με σπάνια ανεπιθύμητα συμβάντα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ήπια, 
αυτοπεριοριζόμενα και μικρής διάρκειας.

Τα παράσιτα αποτελούν απειλή για την υγεία των 
γατών, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε,  
σε οποιοδήποτε μέγεθος και οποιαδήποτε ηλικία. 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γατών φροντίζουν για τα 
παράσιτα συνήθως την άνοιξη, αν και τα παράσιτα 
δεν είναι εποχιακά. Μπορεί να προέρχονται από 
λάσπες, φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 
παπούτσια, καθώς και από άλλα ζώα (όπως άλλες 
γάτες, σκύλοι, σκαντζόχοιροι). Γι'αυτό η προληπτική 
αγωγή από τους ιδιοκτήτες τους, χορηγώντας τους το 
κατάλληλο αντιπαρασιτικό, προστατεύει τις γάτες από 
την προσβολή από παράσιτα.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

50%
των υπό ιατρική φροντίδα  
γατών δεν προστατεύονται  

από τους κρότωνες; 3  

Γνωρίζετε ότι  
ένα ποσοστό μέχρι 

14%
των γατών στην Ευρώπη 
εμφανίζουν ταυτόχρονη 

προσβολή από ενδοπαράσιτα  
και εξωπαράσιτα; 2

Γνωρίζετε ότι 

20%
των γατών που έχουν μολυνθεί 
από ταινίες, η διάγνωση γίνεται 

μέσα από την εξέταση των 
κοπράνων τους;5

Γνωρίζετε ότι  
σε λιγότερο από το

του χώματος του εμπορίου 
για γλάστρες περιέχει αυγά 

ασκαρίδων;

Γνωρίζετε ότι το 

15%

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Το NexGard® COMBO προσφέρει την ευρύτερη δυνατή προστασία από πλευράς φάσματος μεταξύ των 
παρασιτοκτόνων που έχουν ως βάση την ισοξαζολίνη, χάρη στον συνδυασμό esafoxolaner, eprinomectin και 
praziquantel.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: NexGard Combo διάλυμα επίχυσης για τοπική εξωτερική χρήση (spot-on) για γάτες < 2,5 kg NexGard 
Combo διάλυμα επίχυσης για τοπική εξωτερική χρήση (spot-on) για γάτες 2,5-7,5 kg
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 Chemin du Calquet, 
31000 Toulouse, Γαλλία
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NexGard Combo διάλυμα επίχυσης για τοπική εξωτερική χρήση 
(spot-on) για γάτες < 2,5 kg NexGard Combo διάλυμα επίχυσης για τοπική εξωτερική χρήση (spot-on) για γάτες 2,5-7,5 kg esafoxolaner, 
eprinomectin, praziquantel
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε συσκευή εφαρμογής διαλύματος spot-on αποδίδει:
Δραστικά συστατικά:

NexGard Combo Όγκος μονάδας δόσης (ml) Esafoxolaner (mg) Eprinomectin (mg) Praziquantel (mg)

Γάτες 0,8-<2,5 kg 0,3 3,60 1,20 24,90
Γάτες 2,5-<7,5 kg 0,9 10,80 3,60 74,70

Έκδοχα: Butylhydroxytoluene (E321) 1 mg/ml. Διάλυμα επίχυσης για τοπική εξωτερική χρήση (spot-on). Διαυγές, άχρωμο έως ανοικτό 
κίτρινο προς ανοιχτό καστανόχρουν διάλυμα.
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) Για γάτες που είναι εκτεθειμένες ή υπάρχει υψηλός κίνδυνος να εκτεθούν σε μικτές μολύνσεις από κεστώδη, νηματώδη 
και εξωπαράσιτα. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά, όταν στοχεύονται και οι τρεις ομάδες παρασίτων 
ταυτόχρονα. Εξωπαράσιτα Θεραπεία των παρασιτώσεων από ψύλλους (Ctenocephalides felis). Μία θεραπεία προσφέρει άμεσο και 
συνεχές αποτέλεσμα εξάλειψης των ψύλλων για ένα μήνα. - Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της στρατηγικής θεραπείας 
για τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (ΑΨΔ). - Θεραπεία των παρασιτώσεων από κρότωνες. Μία θεραπεία προσφέρει 
άμεσο και συνεχές αποτέλεσμα εξάλειψης των κροτώνων ενάντια στο Ixodes scapularis για ένα μήνα και ενάντια στο Ixodes ricinus για 
πέντε εβδομάδες. - Για τη θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας (Otodectes cynotis). Κεστώδη Θεραπεία των παρασιτώσεων από ταινίες 
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei και Joyeuxiella fuhrmanni). Νηματώδη 
- Πρόληψη της διροφιλαρίωσης (Dirofilaria immitis) για ένα μήνα. - Θεραπεία των παρασιτώσεων των γαστρεντερικών νηματωδών 
(προνύμφες του σταδίου L3, L4 και ώριμες μορφές της Toxocara cati, προνύμφες του σταδίου L4 και ώριμες μορφές των Ancylostoma 
tubaeforme και Ancylostoma ceylanicum, και ώριμες μορφές των Toxascaris leonina και Ancylostoma braziliense). - Θεραπεία των 
παρασιτώσεων από πνευμονικά παράσιτα της γάτας (προνύμφες του σταδίου L4 και ώριμες μορφές Troglostrongylus brevior). - Θεραπεία 
των παρασιτώσεων του ουροποιητικού (Capillaria plica).
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υπερσιελόρροια, διάρροια, δερματικές αντιδράσεις παροδικού χαρακτήρα (αλωπεκία, κνησμός) στο σημείο 
εφαρμογής, ανορεξία, λήθαργος και πρόκληση εμέτου παρατηρήθηκαν σπάνια σε κλινικές μελέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη 
χορήγηση. Είναι κατά κύριο λόγο ήπιες αντιδράσεις, μικρής διάρκειας και αυτοπεριοριζόμενες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών 
καθορίζεται ως ακολούθως: - πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητη(ες) ενέργεια(ες)) - συχνή 
(περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) - μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 
ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα) - σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) - πολύ σπάνια 
(λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών) Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη 
ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, 
παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Γάτες.
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για τοπική εφαρμογή στο δέρμα (επίχυση σε σημείο).        Δοσολογία: Οι προτεινόμενες ελάχιστες δόσεις είναι 1,44 mg esafoxolaner, 0,48 
mg eprinomectin και 10 mg praziquantel ανά kg σωματικού βάρους.
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Εφαρμόστε το μέγεθος της συσκευής εφαρμογής που ταιριάζει στο σωματικό βάρος της γάτας (0,3 
ή 0,9 ml, βλ. παράγραφο «σύνθεση σε δραστική(ες) ουσία(ες) και άλλα συστατικά»). 1. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε το blister 
κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το κομμένο τμήμα. 2. Αφαιρέστε τη συσκευή εφαρμογής από τη 
συσκευασία και κρατήστε τη σε όρθια θέση. 3. Τραβήξτε πίσω το έμβολο ελαφρά, περιστρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι. 4. Διαχωρίστε το 
τρίχωμα στη μέση γραμμή του τραχήλου, μεταξύ της βάσης του κρανίου και των ωμοπλατών, έως ότου το δέρμα να είναι ορατό. 5. Τοποθετήστε 
το άκρο της συσκευής εφαρμογής στο δέρμα και εφαρμόστε όλο το περιεχόμενο απευθείας πάνω στο δέρμα σε ένα σημείο. Το προϊόν πρέπει να 
εφαρμοστεί σε στεγνό δέρμα σε περιοχή, που η γάτα δεν μπορεί να γλείψει. Σε μακρύτριχες φυλές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
εφαρμογή του προϊόντος στο δέρμα και όχι επάνω στο τρίχωμα, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Πρόγραμμα θεραπείας: 
Για τη θεραπεία παρασιτώσεων από ψύλλους και/ή κρότωνες και/ή ακάρεα ωτός και για την ταυτόχρονη θεραπεία νηματωδών και κεστωδών 
του γαστρεντερικού και/ή του αναπνευστικού, και/ή του ουροποιητικού εφαρμόζεται μια μονή δόση του προϊόντος. Η ανάγκη και η συχνότητα 
για επαναληπτική(ές) θεραπεία(ες) θα πρέπει να συμβαδίζει με τη γνώμη του θεράποντος κτηνιάτρου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
τοπική επιδημιολογική κατάσταση και ο τρόπος ζωής του ζώου (π.χ. πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους). Βλ. επίσης παράγραφο «ειδική(ές) 
προειδοποίηση(εις)». Ενδημικές περιοχές χωρίς διροφιλαρίωση: Οι γάτες που δεν εκτίθενται σε μόνιμο κίνδυνο μόλυνσης από διροφιλαρίωση, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που έχει συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο και να προσαρμόζεται σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση επαναμόλυνσης/επαναπροσβολής από παράσιτα. Διαφορετικά, ένα προϊόν με στενότερο φάσμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
διασφάλιση βιώσιμης θεραπείας ενάντια σε σχετικά παράσιτα Ενδημικές περιοχές με διροφιλαρίωση: Οι γάτες που ζουν σε ενδημικές περιοχές 
με διροφιλαρίωση και αναγνωρίζονται ως κυνηγοί θα μπορούσαν να λαμβάνουν θεραπεία σε μηνιαία διαστήματα, για να διασφαλιστεί τόσο η 
κατάλληλη πρόληψη της διροφιλαρίωσης όσο και η αντιμετώπιση πιθανής επαναμόλυνσης με κεστώδη. Διαφορετικά, ένα προϊόν με στενότερο 
φάσμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περαιτέρω θεραπεία. Η πρόληψη της διροφιλαρίωσης με τη θανάτωση των προνυμφών Dirofilaria 
immitis θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 1 μηνός μετά την πρώτη αναμενόμενη έκθεση σε κουνούπια και θα πρέπει να συνεχιστεί έως τουλάχιστον 1 
μήνα μετά την τελευταία έκθεση σε κουνούπια. Ακάρεα ωτός Για ακάρεα ωτός αναζητήστε περαιτέρω κτηνιατρική εξέταση 4 εβδομάδες μετά τη 
θεραπεία, για να προσδιοριστεί εάν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία με προϊόν στενότερου φάσματος.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Δεν αναφέρεται.
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε 
την αχρησιμοποίητη συσκευή εφαρμογής στο αρχικό κουτί, για να προστατευθεί από το φως. Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εφαρμογής 
πρέπει να απορρίπτονται άμεσα. Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ.
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου: Αποφύγετε το μπάνιο του ζώου με σαμπουάν για 2 ημέρες 
μετά την εφαρμογή, καθώς δεν έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος στην περίπτωση αυτή. Οι κρότωνες και οι ψύλλοι πρέπει να 
αρχίσουν να θρέφονται από το αίμα της γάτας, για να εκτεθούν στην esafoxolaner, επομένως ο κίνδυνος μετάδοσης μεταδοτικών νοσημάτων από 
αρθρόποδα δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Γάτες σε περιοχές που ενδημεί η διροφιλαρίωση ή αυτές που έχουν ταξιδέψει σε ενδημικές περιοχές είναι 
δυνατό να προσβληθούν από τις ώριμες μορφές του παρασίτου. Αν και το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια 
σε γάτες που έχουν προσβληθεί από ενήλικα παράσιτα, δεν έχει τεκμηριωθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά των ενηλίκων Dirofilaria immitis. 
Συνιστάται, ως εκ τούτου, όλες οι γάτες ηλικίας 6 μηνών ή άνω, που ζουν σε περιοχές που ενδημούν τα παράσιτα, να εξετάζονται για την πιθανή 
ύπαρξη μόλυνσης από ενήλικες διροφιλάριες, προτού υποβληθούν σε θεραπεία με προϊόν για την πρόληψη της νόσου της διροφιλαρίωσης. Η 
μόλυνση από ταινίες μπορεί να επανεμφανιστεί, αν οι ενδιάμεσοι ξενιστές, όπως οι ψύλλοι, τα ποντίκια κ.λ.π. δεν ελεγχθούν αποτελεσματικά. 
Ορισμένες γάτες με επίμονη μόλυνση με Joyeuxiella spp. ή Dipylidium caninum μπορούν ωστόσο να εκκολάπτουν μεγάλη ποσότητα νεαρών 
σκωλήκων, τα οποία μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα στο προϊόν. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση τέτοιων προσβολών συνιστάται 
μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Η αντίσταση των παρασίτων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία αντιπαρασιτικού φαρμάκου μπορεί να 
αναπτυχθεί έπειτα από επαναλαμβανόμενη χρήση μιας ένωσης της κατηγορίας αυτής για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, 
επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ευαισθησία του είδους ζώου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιοριστεί 
η πιθανότητα αντίστασης σε μια μελλοντική επιλογή. Προκειμένου να περιοριστεί η εκ νέου προσβολή από επανεμφάνιση νέων ψύλλων, συνιστάται 
η εφαρμογή της θεραπείας σε όλες τις γάτες του σπιτιού. Άλλα ζώα, τα οποία ζουν στο ίδιο σπίτι, θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν θεραπεία με 
κατάλληλο προϊόν. Το καλάθι, τα υφάσματα και οι συνήθεις χώροι, στους οποίους αναπαύεται η γάτα, όπως τα χαλιά και τα υφασμάτινα είδη 
επίπλωσης μπορεί να προσβληθούν από ψύλλους κάθε σταδίου. Σε περίπτωση γενικής παρασίτωσης από ψύλλους και κατά την έναρξη των μέτρων 
ελέγχου, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να απολυμαίνονται κατάλληλα και στη συνέχεια να σκουπίζονται συχνά με ηλεκτρική σκούπα. Ειδική προφύλαξη 
για τη χορήγηση στα ζώα: Μόνο για τοπική εξωτερική χρήση. Μη χορηγήσετε με ένεση, μη χορηγήσετε από το στόμα ή μέσω οποιασδήποτε άλλης 
οδού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια της γάτας. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό. Εάν ο 
ερεθισμός των ματιών επιμένει, αναζητήσετε τη βοήθεια κτηνιάτρου. Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μια 
περιοχή του δέρματος, όπου η γάτα δεν μπορεί να γλείψει: στον τράχηλο, ανάμεσα στους ώμους. Βεβαιωθείτε ότι τα ζώα δεν γλείφουν το ένα το 
άλλο, έως ότου η περιοχή που έχει υποβληθεί σε αγωγή δεν είναι πλέον αισθητή. Η κατάποση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος έχει 
παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε υπερσιελόρροια. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει ελεγχθεί σε γατάκια ηλικίας κάτω 
των 8 εβδομάδων. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε γάτες βάρους μικρότερου των 0,8 kg και/ή ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων. Το 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει αποκλειστικά να χρησιμοποιείται για τη γάτα σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης μικτής μόλυνσης ή 
σοβαρού κινδύνου τέτοιας μικτής μόλυνσης από εξωπαράσιτα και νηματώδη (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της διροφιλαρίωσης) και 
όπου η ταυτόχρονη αγωγή κατά των κεστωδών ενδείκνυται. Σε απουσία του κινδύνου μικτών παρασιτώσεων, η χρήση ενός παρασιτοκτόνου 
στενότερου φάσματος θα πρέπει να εξετάζεται ως μια θεραπεία πρώτης γραμμής. Η συνταγογράφηση και η συχνότητα χρήσης θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες της γάτας, βασισμένη στην κλινική γνωμάτευση, στον τρόπο ζωής του ζώου και στην τοπική επιδημιολογική 
κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου για ζωονόσους, όταν υπάρχουν), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά καταστάσεις 
μικτών μολύνσεων/κινδύνου μόλυνσης. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες γάτες χωρίς προηγούμενη 
κτηνιατρική γνώμη. Οι επαναλαμβανόμενες θεραπείες θα πρέπει να περιορίζονται σε περιορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις (βλ. παράγραφο 
«οδηγίες για τη σωστή χορήγηση» για οδηγίες θεραπείας) με το ελάχιστο διάστημα θεραπείας 4 εβδομάδων. Η ασφάλεια δεν αξιολογήθηκε πέρα 
από τους 6 μήνες (βλέπε επίσης παραγράφους «ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου» και «υπερδοσολογία»). Ως εκ τούτου, δε συνιστάται 
να χορηγούνται περισσότερες από 6 διαδοχικές θεραπείες εντός περιόδου 12 μηνών. Η εχινοκοκκίαση αποτελεί κίνδυνο για τους ανθρώπους 
και είναι ένα νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE). Σε περίπτωση εχινοκοκκίασης, θα πρέπει 
να ακολουθούνται ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία, την παρακολούθηση και για την προστασία των ατόμων. Θα πρέπει να ζητείται 
η γνώμη ειδικών ή ινστιτούτων παρασιτολογίας. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα: Δεν πρέπει να καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά την διάρκεια της εφαρμογής του φαρμάκου.  Να πλένετε τα χέρια 
αμέσως μετά τη χρήση. Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εφαρμογής πρέπει να απορρίπτονται άμεσα και να τοποθετούνται σε θέση, την οποία δεν 
βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.Αποφύγετε την επαφή του περιεχομένου της συσκευής εφαρμογής με τα δάκτυλα. Εάν αυτό προκύψει, 
ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών, που μπορεί να είναι σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρός. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια άμεσα και προσεκτικά με νερό. Αφαιρέστε τους 
φακούς επαφής, εάν φοράτε, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και συνεχίστε το ξέπλυμα. Αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και επιδείξετε στον ιατρό το 
εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το φάρμακο 
δεν είναι πλέον αισθητή, πριν έρθετε εκ νέου σε επαφή με την περιοχή εφαρμογής. Τα παιδιά δε θα πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τα ζώα που 
έχουν υποβληθεί σε αγωγή, μέχρι η περιοχή εφαρμογής να μην είναι πλέον αισθητή και συνιστάται τα ζώα στα οποία έχει προσφάτως χορηγηθεί 
αγωγή να μην κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα με τα παιδιά. Συνιστάται η θεραπεία των ζώων να γίνεται το βράδυ, για να μειωθεί η επαφή 
με ανθρώπους μετά τη θεραπεία. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην esafoxolaner, στην eprinomectin, στην praziquantel ή σε οποιοδήποτε 
από τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Δεδομένου ότι περιγράφονται εμβρυοτοξικές και 
τερατογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα έπειτα από σημαντική καθημερινή έκθεση σε glycerol formal, οι έγκυοι θα πρέπει να φορούν γάντια 
κατά τη διάρκεια της χορήγησης, για να αποφύγουν την άμεση επαφή με το προϊόν. Εγκυμοσύνη και γαλουχία: Η ασφάλεια του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεδομένου ότι περιγράφονται 
εμβρυοτοξικές και τερατογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα έπειτα από σημαντική καθημερινή έκθεση σε glycerol fomal, χρησιμοποιήστε το μόνο 
σύμφωνα με την εκτίμηση ωφέλειας-κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): Η 
ασφάλεια έχει αξιολογηθεί με έως και 5 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση σε υγιή γατάκια ηλικίας 8 εβδομάδων και άνω, με χορήγηση έως 
και 6 φορές σε μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων. Σε δόση ίση με 3 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Σε δόση ίση με 5 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση, παρατηρήθηκε μια σοβαρή ανεπιθύμητη νευρολογική αντίδραση (αταξία, 
αποπροσανατολισμός, απάθεια, τρόμος, υποθερμία και διαστολή της κόρης) μετά την τρίτη χορήγηση και ήταν αναστρέψιμη μετά το πλύσιμο του 
σημείου εφαρμογής, καθώς και έπειτα από επείγοντα μέτρα και συμπτωματική θεραπεία. Σε ορισμένα ζώα παρατηρήθηκαν υποδόριες περιοχές 
σκούρου κόκκινου χρώματος στα σημεία του δέρματος, όπου εφαρμόστηκε η θεραπεία, με δόση 5 φορές τη μέγιστη συνιστώμενη δόση.
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή 
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων 
ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά 
αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το προϊόν ή οι άδειες συσκευές εφαρμογής δεν πρέπει να εισέρχονται στον υδροφόρο 
ορίζοντα, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/.
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η esafoxolaner θανατώνει τους ψύλλους πριν από την παραγωγή αυγών και επομένως αποτρέπει τη μόλυνση 
του ενδοοικιακού περιβάλλοντος.
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1, 3, 4 ή 15 κυψέλη(ες) 1 συσκευής εφαρμογής (0,3 ml η κάθε μια).
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1, 3, 4, 6 ή 15 κυψέλη(ες) 1 συσκευής εφαρμογής (0,9 ml η κάθε μια). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες 
οι συσκευασίες.
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: EU/2/20/267/001-009


