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 ”Hot foot” – effekt
• Afviser parasitter
• Kræver ikke bid for at virke

1

MÅ IKKE BRUGES  
TIL KATTE! 

Proposition graphique du pictogramme «Contact-repellency»

AND KILL
PARASITES

REPEL
AND KILL
PARASITES

REPEL

  Dræbende effekt
• Flåter og lopper dræbes hurtigt
• Virker også på loppens æg,  larver og  

pupper i omgivelserne

Nem og innovativ pipette
• Den lange pipette med afrundet studs,  

sikrer at Vectra 3D når ned på huden 
• Vectra 3D påføres mod hårenes 

vækstretning

Vectra® 3D påføres skånsomt og nemt med en specia-
ludviklet pipette direkte på huden. Når parasitterne 
kommer i kontakt med pelsen, bliver de frastødt, falder 
af og dør. Vectra 3D beskytter din hund mod ubehage-
lige bid. 

Forebygger, behandler og dræber!

Beskytter din hund mod flåter, 
lopper og flyvende insekter* uden bid

• 1 pakning med 3 pipetter
• På markedet siden 2008
• Beskytter mere end 1 million hunde

Vectra 3D påføres 1 gang 
om måneden for at undgå bid 
fra flåter og lopper

Læs altid indlægssedlen inden produktet tages i brug.

Se filmen  
“Påfør Vectra 3D”

Se filmen  
“Sådan beskytter Vectra 3D”

Information til hundeejere

Vectra® 3D spot-on-opløsning til hund (1ml indeholder 54 mg Dinotefuran, 4,84 mg Pyriproxyfen og 397 ml Permethrin). Pakningsstørrelser: Vectra® 3D pakninger med 3 stk. spot-on-applikatorer à 0,8 ml -1,6 ml - 3,6 ml - 4,7 ml - 8,0 ml. Indikationer: Til 
behandling og forebyggelse af lopper i en måned. Forebygger og dræber loppeæg og larver i omgivelserne i 2 måneder. Dræber og repellerer flåter (Brun hundeflåt og Skovflåt) i 4 uger og Engflåt i 3 uger. Sandfluer, myg og stikfluer: Ved behandling 
ses vedvarende repellerende effekt overfor myg og stikfluer i en måned. Behandlingen forhindrer desuden bid fra sandfluer i en måned. Bivirkninger: I sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående rødmen, kløe og ubehag på applikationsste-
det samt adfærdsændringer. I meget sjældne tilfælde ses slingerhed, opkast og diarré. Forbigående kosmetiske gener på applikationsstedet er meget sjældent rapporteret og forsvinder oftest efter to døgn. Derudover er der 
modtaget isolerede rapporter om konvulsioner. Dosering: Spot-on produkt til anvendelse på hundens hud. 1 applikator pr. hund. Den anbefalede minimumsdosis er 6,4 mg dinotefuran/kg, 0,6 mg pyriproxyfen/kg og 46,6 mg 
permethrin/kg ~ 0,12 ml Vectra® 3D pr kg. Hund 1,5-4 kg 0,8 ml (Gul), Hund 4-10 kg 1,6 ml (Turkis), Hund 10-15 kg 3,6 ml (Blå), Hund 25-40 kg 4,7 ml (Lilla), Hund > 40 kg 8 ml (Rød). Behandling kan gentages månedligt. Alle 
husstandens hunde bør behandles. Andre oplysninger: Må ikke anvendes til katte. Katte bør holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt og bør ikke slikke på applikationsstedet. Produktets sikkerhed 
er ikke blevet påvist for hunde under 7 uger eller under 1,5 kg. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne. Produktets sikkerhed under tævehundens drægtighed og laktation er ikke 
fastlagt. Gravide kvinder og kvinder, som forsøger at blive gravide børe ikke håndtere produktet. Spis, drik eller ryg ikke, når produktet håndteres. Dette veterinærlægemiddel er irriterende for øjne og hud. I tilfælde af kontakt 
med øjne, skylles øjeblikkeligt med vand. Vask hænder efter brug. Børn må ikke håndtere behandlede hunde i mindst fire timer efter administration. På behandlingsdagen bør hunde ikke have adgang til at sove sammen med 
deres ejere. Brugte applikatorer bør bortskaffes straks og ikke efterlades inden for børns rækkevidde. Lad ikke hunden komme i kontakt med tekstiler eller møbler, før applikationsstedet er tørt. Behandlede hunde bør ikke have 
adgang til overfladevand i 48 timer efter behandling. Efter 48 timer kan hunden bades og vaskes ugentligt uden påvirkning af produktets effekt i en måned. For yderligere information læs indlægssedlen inden produktet 
tages i brug. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé (SPC) kan findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Hunden - en flåtmagnet 
Hunde tiltrækker flåter og er et nemt bytte på en tur i skoven eller parken. At blive bidt af en 
flåt er det sidste vi ønsker. De fleste af os finder det nok generelt ubehageligt, men vi skal 
også huske, at flåter kan overføre en række forskellige sygdomme når de suger blod fra din 
hund. Flåter er meget små, ofte mindre end et knappenålshoved, før de suger blod, så vi ser 
dem ikke altid. Tjek derfor altid din hund grundigt efter gåturen. 
Borreliose, anaplasmose og TBE er nogle af de sygdomme, der overføres af flåter (såkaldte 
vektorbårne sygdomme). De kan give alvorlige symptomer og endda være dødelige for 
din hund. Studier viser at op mod 20% af alle flåter bærer borreliose. Det er også værd at 
bemærke, at antallet af flåter er steget markant de seneste år. Det er derfor vigtigt, at du 
behandler din hund og forebygger flåtbid, så vidt det er muligt. 

Fast kill
- no bite!

Receptfrit  
fra 2021
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Ceva Animal Health A/S  –  Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle  –  Tel 70200283  –  cevadanmark@ceva.com  –  www.ceva.dk
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Klik her Klik her

https://www.youtube.com/watch?v=HzurI6LRX0o
https://www.youtube.com/watch?v=m4YDX6f3S3U&feature=youtu.be

