
 

Nu kunt u in één keer uw dier behandelen tegen 
vlooien, spoelwormen en andere parasieten! 

 
STRONGHOLD® is een nieuwe en unieke manier van behandelen 
Eén enkele behandeling met STRONGHOLD® en uw hond of kat is vrij 
van de volgende parasieten: • volwassen vlooien • vlooieneieren • 
vlooienlarven • schurftmijt (Sarcoptes scabiei) • luizen • spoelwormen • 
hartworm. 
 
STRONGHOLD® is bijzonder dier-vriendelijk! 
Bij honden maar meer nog bij katten kan het geven van een pilletje het 
sprayen, poederen of wassen erg lastig zijn. STRONGHOLD® is dan 
een uitkomst. De vloeistof is gemakkelijk op de huid tussen de schou-
derbladen aan te brengen. Ze is niet vet, snel droog en ruikt niet on-
aangenaam. En "éénmaal per maand behandelen" is gemakkelijk te 
onthouden! 

De informatie in deze folder is samengesteld  
door Dierenkliniek ’t Ossehoofd 



 

Wat maakt STRONGHOLD® beter dan andere middelen om  
parasieten te bestrijden? 
STRONGHOLD® is uniek omdat het de eerste spot-on (op de huid) 
toediening is waarmee u uw huisdier behandelt tegen een groot aantal 
uitwendige en inwendige parasieten. Dat is wat het zo revolutionair 
maakt. Vroeger was een combinatie van behandelingen nodig om het 
zelfde resultaat te bereiken. Met als resultaat: stress voor u én voor uw 
dier en kans op verkeerde momenten van behandeling. 
 
STRONGHOLD® is de meest brede behandeling-in-één tegen  
parasieten die ooit voor hond en kat beschikbaar was. 
 
Hoe kan een spot-on behandeling nu zowel tegen uitwendige als 
ook tegen inwendige parasieten werken? 
Dat klinkt inderdaad raar maar het werkt als volgt. Vanaf het moment 
dat u de vloeistof op de huid tussen de schouderbladen van uw dier 
aanbrengt, wordt ze via de huid in de bloedstroom opgenomen. Op die 
manier wordt de werkzame stof verspreid door het lichaam, via de talg-
klieren- over de huid en wordt ook uitgescheiden in het darmkanaal. 
Daardoor werkt STRONGHOLD® tegen zowel uitwendige als  
inwendige parasieten. En deze behandeling hoeft u maar één keer per 
maand te herhalen. 



 

Hoe vaak moet ik STRONGHOLD® voor mijn dier gebruiken? 
Voor de bestrijding van vlooien moet STRONGHOLD® éénmaal per 
maand aangebracht worden. U kunt daarmee het beste beginnen ten-
minste één maand voordat de vlooien actief worden. U heeft uw dier 
dan ook behandeld tegen schurft (Sarcoptes scabiesi), eventueel aan-
wezige luizen en tegen spoelwormen. Ook is er de zogenaamde 
"nestbescherming": maandelijkse toediening van STRONGHOLD® aan 
de zwangere en zogende teef of poes houdt de pups en kittens in het 
nest volledig vlovrij tot het moment waarop ze individueel met 
STRONGHOLD® behandeld mogen worden. Daarnaast biedt 
STRONGHOLD® bescherming tegen hartworm, een infectie die uw 
hond kan oplopen beneden de lijn Parijs-Milaan en die dodelijk kan 
zijn. Vraag uw dierenarts om meer informatie. 
 
Mag ik mijn dier aanraken na de behandeling met  
STRONGHOLD®? 
Zodra STRONGHOLD® is opgedroogd - en dat is al na een half uur - 
kunt u uw dier weer aanhalen. STRONGHOLD® is niet vet en heeft 
geen onaangename geur. 



 

Stronghold®: een veilige, complete manier  
van behandelen 

 
STRONGHOLD® is alleen verkrijgbaar bij uw dierenarts.  
 
STRONGHOLD®, de unieke manier om honden en katten te  
behandelen tegen vlooien, spoelwormen en andere schadelijke  
parasieten ...En alles in 1 makkelijke handeling 
Uw dier heeft uw zorg nodig om gelukkig en gezond op te groeien.  
Eén van de belangrijkste dingen die u kunt doen voor uw huisdier, 
naast het te laten vaccineren is het regelmatig te behandelen tegen 
parasieten ... met STRONGHOLD® 

Stronghold, werkzame stof: selamectine: EU/2/99/ 014/001 UDA t.e.m. 
EU/2/99/014/006/UDA – diergeneesmiddel – doeldier: hond en kat –  
indicaties: behandeling en preventie van vlooienbesmettingen door werking 
tegen volwassen vlooien, larven en eieren, onderdeel van de behandeling en 
preventie van dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien, behandeling 
van oormijt bij de kat, behandeling van schurftmijt (Sarcoptes scabiei) bij de 
hond, behandeling van bijtende luizen bij hond en kat, behandeling van  
spoelwormen (Toxocara) bij hond en kat, behandeling van intestinale  
haakwormen (A. Tubaeforme) bij de kat, preventie van hartwormen –  
toedieningswijze en dosering: topicale applicatie van 1 dosis van 6 mg/kg  
selamectine – contra-indicaties: geen – bijzondere voorzorgen: alleen op de 
huid toedienen, niet oraal of parenteraal of in de gehoorgang – bijwerkingen: 
lichte, tijdelijke alopecia werd in een enkel geval waargenomen bij de kat –  
zie verder aanwijzingen op de bijsluiter. 


