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* Deze informatie is gebaseerd op de op dit moment bekende adviezen. Zie ook nuttige
adressen voor de allerlaatste informatie op pag.13.

Bayer vakantiegids voor honden, katten en fretten

Het doel van deze gids is om u zoveel mogelijk informatie* te
verstrekken, maar dit kan het advies van uw dierenarts zeker niet
vervangen. Of u op reis gaat met uw huisdier of thuisblijft, de
vakantieperiode is het ideale moment om uw dierenarts een
bezoekje te brengen. Aarzel dus niet om nu al een afspraak te
maken.

Op reis gaan met uw hond, kat of fret

Wanneer uw huisdier mee op reis gaat, moet u voldoen aan
buitenlandse wet- en regelgeving. Die kan vereisen dat: 

• Uw huisdier geïdentificeerd is door middel van een chip of
duidelijk leesbare tatoeage;

• U in het bezit bent van een Europees dierenpaspoort voor uw
huisdier. Dit paspoort wordt uitgegeven door de dierenarts. 
In dit paspoort wordt bijgehouden welke vaccinaties en
behandelingen uw dier gehad heeft;

• U in het bezit bent van een gezondheidsverklaring voor uw
huisdier;

• U voldoet aan de voorschriften betreffende verplichte vaccinaties
zoals bijvoorbeeld rabiës;

• U een behandeling tegen bepaalde parasieten heeft toegepast. 

Tip
Maak nu al een afspraak met uw dierenarts en vraag om advies.
Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Malta stellen
aanvullende eisen ten opzichte van (andere) Europese landen.
Landen die geen lid zijn van de Europese Unie hebben hun eigen
regelgeving voor invoer van gezelschapsdieren.
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Spoelwormen bij honden en katten

Besmettingen bij huisdieren vinden plaats door
contact met besmette dieren of door wandelen
op plaatsen waar besmette dieren geweest zijn
zoals parken, bossen, enz. Ook muizen of
vogels kunnen spoelwormen overdragen. Pups
en kittens worden besmet via de moeder.
Besmetting van de mens, vooral kinderen,
gebeurt door opname van besmette eitjes na
contact (aaien) met besmette dieren (eitjes in
de vacht) of besmette plaatsen (parken,
zandbakken, tuinen, strand).

Wormen

Zowel honden als katten kunnen dragers zijn van wormen.
Ook al zie je geen wormen, ze zijn er vaak wel!
Bij het dier kunnen ze de weerstand verminderen, diarree of een
doffe vacht veroorzaken. Sommige wormen van honden of katten
zijn besmettelijk voor de mens en kunnen, net zoals bij het 
huisdier, ook schadelijk zijn voor de mens. Tip

Ontworm uw huisdier minstens 4 keer per jaar of vaker als het nodig
is tegen alle belangrijke maagdarmwormen.* 
Advocate® pipetten van Bayer voor honden of katten beschermen
honden of katten tegen alle belangrijke rondwormen en hun larven
én gelijktijdig ook tegen de meeste huidparasieten (zoals vlooien, de
oormijt, de schurftmijt en de Demodex mijt). Drontal® tabletten voor
honden of katten bestrijden rond- en lintwormen. Profender®

pipetten voor katten of Profender® smakelijke tabletten voor honden
bestrijden ronde wormen en hun larven én lintwormen. Was altijd uw
handen voor het eten. 

* Sommige landen stellen andere eisen, vraag hierover advies aan uw dierenarts.
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De wormeitjes in de omgeving, de toevallige tussengastheren en de
onbehandelde dieren vormen een voortdurende besmettingsbron
voor uw huisdier. Volwassen dieren dienen daarom regelmatig
(minstens 4 maal per jaar) ontwormd te worden. Tip

Ontworm uw hond of kat altijd voordat ze met u mee op vakantie
gaan en ook na het thuiskomst.*
Maandelijkse behandelingen met Advocate® kunnen het risico van
herinfectie door respectievelijk rond-, haak- of zweepwormen
significant verminderen en voorkomen gelijktijdig vlooien.

Lintwormen bij honden en katten 

Honden en katten (en ook de mens) kunnen met de vlooienlintworm
besmet raken na opname van een besmette vlo. Andere
lintwormsoorten worden overgedragen door tussengastheren zoals
de muis of rat. Tip

Zorg naast een regelmatige ontworming (met Profender® of
Drontal®) ook voor een goede vlooienbestrijding met Advantage®

omdat vlooien lintwormen kunnen overdragen.* 

* Sommige landen stellen andere eisen, vraag hierover advies aan uw dierenarts.
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De vossenlintworm, een gevaarlijke situatie 

De vos is de normale gastheer van de vossenlintworm, vandaar zijn naam. Maar
honden en katten kunnen ook besmet worden met deze lintworm die
overgedragen wordt door het opeten van ratten of muizen. Onze huisdieren
zelf hebben normaal gesproken weinig last van deze slechts millimetergrote
lintworm. Bij de mens kan deze worm echter een ernstige ziekte van de lever
veroorzaken. De vossenlintworm komt gelukkig maar zelden voor bij de mens,
maar de mens kan zich besmetten door het aaien van besmette honden of
katten, door het opeten van ongewassen bosvruchten en door contact met dode
vossen of hun uitwerpselen. Na besmetting kan het jaren duren voor een mens
symptomen krijgt en er moet dan een behandeling worden ingezet. 
Zonder behandeling kan een besmetting dodelijk aflopen. Tip

Voorkom dat uw huisdier prooien opeet en blijf uit de buurt van vossenholen.
Raak geen dode vossen aan en neem ze zeker niet mee naar huis. De
vossenlintworm komt voor in bepaalde regio's van Nederland en Zuid België
maar ook in andere Europese landen. Behandel daarom voor het vertrek en bij
terugkeer uw huisdier onmiddellijk tegen lintwormen met Drontal ® of
Profender®.*

* Als u op reis gaat stellen sommige landen stellen bijzondere eisen, vraag hierover advies aan
uw dierenarts.
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De haakworm bij de hond en de kat, een geval apart

Haakwormen die voorkomen in Zuid-Europa zijn veel gevaarlijker dan
de soorten die bij ons voorkomen en zijn zelfs dodelijk voor honden als
die niet snel genoeg behandeld worden. Haakwormen hebben scherpe
tanden en voeden zich met het slijmvlies van de darm van de hond. De
bloederige diarree als gevolg daarvan kan leiden tot bloedarmoede
en/of sterfte. 

Tip
Ontworm uw huisdier voor u op reis vertrekt en zeker nadat u terugkomt
met Advocate® spot on, Profender® of Drontal®. Blijft u gedurende een
langere periode weg, ontworm volwassen dieren dan altijd minstens 4 keer
per jaar of vaker als het nodig is. Was altijd uw handen voor het eten.

6

Risicogebieden.

Zelden.

Informatie 
niet beschikbaar.

bron: Focus on small animal parasitology. Maggy Fisher and John McGarry.

* Duitsland: haakwormen zonder onderscheid tussen A. caninum en U. stenocephala.

Risicogebied voor de haakworm.
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Hartwormen

Honden of katten die reizen in Zuid-Europa kunnen door een
muggenbeet besmet geraken met de hartworm. Dieren die
geïnfecteerd worden door deze worm, worden niet meteen ziek
na een muggenbeet. Het duurt 5 tot 7 maanden voordat de larve
van de hartworm die via de mug overgedragen wordt, zich
ontwikkeld heeft tot een volwassen hartworm die leeft 
in de longslagader en het hart van de hond of kat. Tip

Gebruik Advocate® spot on voor uw vertrek naar Zuid Europa voor
een bescherming tegen de hartworm.
Gebruik Advantix® (bij de hond) om de twee weken voor het afweren
van muggen. Advantix® mag niet gebruikt worden bij katten.
Muggen kunnen ziekten en hartwormen overdragen.

bron: ESCCAP

Risicogebieden voor de
hartworm.

Risicogebieden.
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... met de auto

● laat uw dier wennen aan de auto alvorens een lange
reis te maken

● geef uw huisdier een veilige plek in de wagen (voor
Duitsland is een speciale hondengordel verplicht)

● een kat reist liever in een kleine kattenmand
● las om de 2 uur een pauze in
● zorg voor aangename temperaturen in de auto, met

name wanneer de auto stilstaat
● voer uw hond of kat op zijn normale tijden en neem

voldoende drinkwater mee
● neem voldoende poepzakjes mee

… met het vliegtuig

● informeer tijdig bij de vliegtuigmaatschappij naar het reizen met
huisdieren

● laat uw huisdier vooraf wennen aan de kennel of dierenreistas
● geef hem 24 uur voor het vliegen licht verteerbare voeding, wel

onbeperkt water 
● geef nooit kalmerende middelen voor het vliegen want in

combinatie met een veranderende luchtdruk, kan dit
tot een gevaarlijke bloeddrukdaling leiden 

● informeer bij uw dierenarts naar preventieve
maatregelen tegen vliegangst

… met de boot 

● laat uw dier wennen aan een bootreis, ook dieren
kunnen zeeziek worden

- ● neem voldoende poepzakjes mee
● neem ook voor de hond een zwemvest mee

ONDERWEG ….

Uitneembare bijlage

raadgevingen in 
samenwerking met SAVAB
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bijen, hommels en wespen 

(pijnlijke steken en allergische reactie): 
● pijnlijk
● gevaarlijk indien overgevoelig voor insectenbeten of op een

verkeerde plaats:
● gebruik ijs op de plaats van de beet of laat ijskoud water drinken
● raadpleeg een dierenarts als uw huisdier moeilijk kan ademen of

algemene symptomen krijgt van een allergische reactie zoals
kortademigheid, rusteloosheid of verminderd aanspreekbaar,
diarree en braken

Als de angel er nog in zit, moet deze met een pincet verwijderd
worden. IJsblokjes ( of instant cold pack ) gewikkeld in een
doek zullen de zwelling verminderen en de pijn verlichten.

muggen of zandvliegen (ziekteoverdragers): 
● weet dat ze vooral actief zijn na 16 uur of tegen de ochtend 
● gebruik een ventilator, muggengaas of muskietennetten

Overleg maatregelen en preventie vooraf met uw dierenarts. 

Teken (ziekteoverdragers): 
● onderzoek uw hond/kat/fret elke avond grondig op de

aanwezigheid van teken
● verwijder ze zo snel mogelijk met een tekentang

Overleg preventie vooraf met uw dierenarts.

kwallen (pijnlijke steken):  
● als er kwallen gesignaleerd zijn, laat uw hond dan niet in het water
● als hij toch in contact komt met een kwal zal er een brandplek

ontstaan op de plaats waar de netelcellen geprikkeld hebben 
● nooit wrijven of krabben
● voorkom dat uw hond aan de steekplaats likt, want er kunnen nog

gifsporen aanwezig zijn op de vacht die vervolgens tot irritatie van
de bek kunnen leiden

Leg een kompres met huishoudazijn op de steekplek,
daarmee wordt het gif onschadelijk gemaakt . IJsblokjes
(of instant cold pack) gewikkeld in doek zullen de
zwelling verminderen en de pijn verlichten.

TIP: 

TIP: 

TIP: 

tip: 

▲
▲

▲
▲

Enkele tips voor kleine kwaaltjes
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Zonnesteek/oververhitting 

● laat uw huisdier nooit alleen achter in de wagen 
● voorkom te zware inspanningen bij hoge temperaturen 
● laat het dier niet in de zon liggen op bijvoorbeeld het strand

zonder bescherming

● breng een door de hitte bevangen huisdier onmiddellijk
naar een koele plaats 

● koel het dier zo snel mogelijk af met koud water of
zuivere alcohol op de pootjes: dit laatste gaat nog
sneller, maar vaak is er geen alcohol beschikbaar. In
koud water gedompelde handdoeken zijn zeer effectief.
Koel het dier hiermee tot de lichaamstemperatuur
gedaald is tot 39° C. Laat iemand om de 5 minuten de
temperatuur meten. Let wel op dat de hond niet
onderkoeld raakt 

● als het dier voldoende is bijgekomen en bij bewustzijn
is, mag het kleine hoeveelheden niet te koud water
drinken 

● ga altijd ter controle naar een dierenarts

tip: 

▲

PPrreettttiiggee  vvaakkaannttiiee  !!
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OP DE PLAATS VAN BESTEMMING ...

● snuitbandje/muilbandje (zelfs de braafste hond kan bijten bij paniek
of bij pijn) 

● verbandrolletjes, niet klevende gaasjes
● rolletje kleefpleister
● steriele compressen
● ontsmettingsmiddel

● fysiologisch zoutoplossing
● schaar 
● thermometer
● TEKENTANG
● aluminium isolatiedeken
● pincet (voor verwijderen van een angel)
● veiligheidspeld
● wegwerphandschoenen
● neutrale zeep
● instant cold pack
● eventuele door de dierenarts voorgeschreven medicatie
● extra mee te nemen: llichtverteerbare veterinaire

(dieet)voeding en een flesje water 

EHBO KOFFER

● controleer vooraf of uw huisdier welkom is
● waarschuw in hotels het schoonmaakpersoneel over uw

huisdier, om de kans op ontsnappen te verminderen
● voorkom oververhitting (een zonnesteek)

● fretten verdragen geen temperaturen boven de 30°
● ook honden en katten met een dunne vacht of

plaatsen met weinig beharing zijn gevoelig voor de
zon (zonnebrand) 

● zorg voor voldoende koeling en schaduw

Als uw hond thuis niet gewend is om lange
wandelingen te maken, is het geen goed idee om dit
op vakantie plotseling wel te doen. Uw hond aanlijnen
kan veel problemen voorkomen. Zorg steeds voor
voldoende drinkwater voor onderweg

Lijst met noodnummers en nuttige telefoonnummers
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Longwormen (Angiostrongylus vasorum), een
onderschat gevaar

Honden worden geïnfecteerd met deze kleine hartworm door
contact met of opeten van slakken of kikkers. De

ziektesymptomen worden soms verward met
kennelhoest of hartproblemen omdat honden gaan
hoesten of moeite krijgen met inspanning. Tip

Voorkom opname van of contact met kikkers
en slakken. Advocate® spot on bestrijdt en
voorkomt de kleine hartworm.

Vlooien, last voor huisdier en eigenaar.

Uw hond of kat kan vlooien krijgen, ook wanneer hij of zij goed verzorgd
wordt. Ze worden besmet door contact met dieren die een
vlooienbesmetting hebben of met plaatsen waar besmette dieren
geweest zijn. Vlooien kunnen meerdere maanden overleven in een
popstadium en dan opeens, hongerig naar bloed, de aanval op zowel
mens als dier inzetten. Door het bloedzuigen kunnen ze bloedarmoede en
een vlooienallergie veroorzaken, maar ook lintwormen én diverse andere
ziekten (onder andere katten leukemievirus (FeLV) of kattenkrabziekte)
overdragen aan uw dier. Snelwerkende vlooienmiddelen kunnen 
de kans op overdacht van deze ziekten aanzienlijk verminderen. Tip

Voorkom vlooien, ze bezorgen enkel last. Geef uw huisdier maandelijks
Advantage®, een snel werkend vlooien-middel of Advocate® spot on dat uw
hond en kat zowel beschermt tegen vlooien als rondwormen. Maandelijkse
behandelingen met Advocate® kunnen zelfs het risico van herinfectie door
respectievelijk rond-, haak- of zweepwormen significant verminderen.
Als u op reis gaat start hiermee zeker één maand voor uw vertrek. Voorkom
zo dat uw huisdier een vlooienbesmetting oploopt tijdens de vakantie. Ook
bij thuiskomst is een behandeling sterk aan te bevelen.
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Bijtende luizen, te mijden

Bijtende luizen veroorzaken net zoals vlooien ernstige irritatie van
de huid. Het grote verschil met vlooien is dat ze kruipen en niet
springen. De eitjes van de luis, de neten, blijven vastkleven aan de
haren terwijl vlooieneitjes zich verspreiden in de omgeving. Tip

Bescherm uw hond tegen bijtluizen, gebruik hiervoor
Advantage® spot on (vlooien) , Advantix® ( vlooien én teken) of
Advocate® spot on (vlooien en wormen). Advantix® mag 
niet gebruikt worden bij katten.

Schurftmijten en oormijten, onzichtbaar voor
het blote oog

Deze ectoparasieten zijn niet direct met het blote oog waarneembaar.
Ze veroorzaken haaruitval en erge jeuk op het lichaam (schurftmijten)
of oorontstekingen (oormijten). 
Helaas zijn deze mijten ook besmettelijk voor de mens. TIp

Advocate® spot on behandelt zowel schurft- als oormijten. Dien
het twee keer toe op de huid met één maand tussentijd.
Advocate® spot on beschermt ook tegen andere huidparasieten
en rondwormen.
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Muggen en zandvliegen, beter voorkomen dan
genezen

Muggen kunnen ziekten en hartwormen overdragen. Zandvliegen
zijn kleine mugjes die rond het Middellandse Zee gebied voorkomen.
Deze mugjes zijn vooral 's nachts actief maar verdragen geen tocht.
De ziekte, Leishmania, die deze mugjes overbrengen door
bloedzuigen, tast de witte bloedcellen aan. Het kan verschillende
maanden duren voordat de eerste ziektesymptomen bij de hond
zichtbaar zijn. De behandeling is moeilijk en de hond
kan er nooit meer volledig van genezen. Tip

Laat uw huisdier niet meer buiten na zonsondergang, gebruik
dubbele muskietennetten en plaats een ventilator. Zo kunt u
proberen te voorkomen dat de mugjes bij uw huisdier komen en
bloed zuigen. Gebruik Advantix® (bij honden) om de twee weken
om muggen en zandvliegen af te weren. Advantix® mag 
niet gebruikt worden bij katten.
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Niet-risicogebieden.

Risicogebieden voor Leishmania.

RG AA vac (DEF) NL Full c.  27/05/10  15:44  Page 15



11

Teken, de doos van Pandora

Teken zijn veelvraten, ze zijn niet echt gastheerspecifiek en wachten
geduldig op een tak of een grasspriet tot een warmbloedig dier (ook
de mens) voorbijkomt. Bij het bloedzuigen kunnen zij verschillende
ziekten overdragen zoals Borreliose (de ziekte van Lyme), Babesiose,
Ehrlichiose, een door teken veroorzaakte hersenvliesontsteking en
Hepatozoönose. De beste remedie is tekenbeten te voorkomen. 
Wordt uw huisdier toch gebeten verwijder dan de teek snel met een
daarvoor geschikte tekentang. Als er toch ziekte-overdracht heeft
plaatsgevonden, is deze vaak lastig te behandelen. 

Tip
Behandel vanaf begin maart uw hond met Advantix®.
Advantix® heeft een afwerende werking waardoor de kans van
ziekteoverdracht tot een minimum beperkt wordt. 
Advantix® mag niet gebruikt worden bij katten.
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CROATIA
SLOVENIA

LUXEMBOURG

BELGIUM

NETHER-
LANDS

UNITED
KINGDOM

IRELAND
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FINLAND
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ISLAND
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SERBIA

RUSSIA

Madeira

Canary islands

PORTUGAL

SPAIN

FRANCE

ITALY

ALBANIA

MACEDONIA

GREECE

TURKEY

CYPRUS

SWITZERLAND

AUSTRIA

ROMANIA

BULGARIA

MONTENEGRO

BOSNIA AND
HERZEGOVINA
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SLOVAKIA

MALTA
TUNISIAALGERIA

MOROCCO

UKRAINE

BELARUS

POLAND

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

RUSSIA

MOLDOVA

GERMANY

HUNGARY

CROATIA
SLOVENIA

LUXEMBOURG

BELGIUM

NETHER-
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UNITED
KINGDOM

IRELAND

DENMARK
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FINLAND
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RUSSIA

Risicogebieden Borreliose

Risicogebieden 
Babesiose

Risico.    

Niet -risicogebieden.
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Op vakantie ... zonder parasieten!
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Nuttige adressen

Bayer parasieten infolijn 
voor honden- en/of kattenbezitters:     

www.companion.bayer.nl of 0297.280.470

Identificatie en registratie van huisdieren:  

www.ndg.nl

Parasietenbestrijding:  
www.esccap.nl

Europese regelgeving voor reizen met dieren:   
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

13

Reizen met huisdieren:  
www.LICG.nl

Middel
Bestrijdt

Vorm

Hoe vaak?

Drontal®

Rond- en 
lintwormen

Tabletten

Eenmalig 
Minimaal 4 x
per jaar, jonge
dieren vaker

Profender®

Rond- en 
lintwormen

Tabletten of
spot on

Eenmalig
Minimaal 4 x
per jaar, jonge
dieren vaker

Advocate®

Rondwormen en 
huidparasieten
waaronder
vlooien
(vlooienallergie),
schurft, oormijt
en demodex

Spot on

Eén keer per 
maand
gedurende het
hele jaar

Advantage®

Vlooien en 
vlooienallergie

Spot on

Eén keer per 
maand
gedurende het
hele jaar

Advantix®

Teken en 
vlooien 
(vlooienallergie),
muggen,
zandvliegen en
stalvliegen

Spot on

Eén keer per 
maand van
maart tot
november
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Verkorte bijsluiters

Advantage® voor katten (imidacloprid 100 mg/ml) REG NL9214 - REG NL921. Indicaties: Voor de preventie en de
behandeling van vlooienbesmettingen bij katten. Het product kan gebruikt als onderdeel van de behandelingsstrategie tegen
vlooienallergie- dermatitis. Vrij 
Advantage® voor honden (imidacloprid 100 mg/ml) REG NL9211 - REG NL9212 - REG NL9213 - REG NL9558. Indicaties: Voor
de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden. Het
product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergie dermatitis. Vrij 

Advantix® (imidacloprid 100 mg/ml en permethrine 500 mg/ml) REG NL106415 - REG NL106417 - REG NL106418 - REG
NL106419. Indicaties: Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting. Het product kan gebruikt worden
als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergie dermatitis. Het product heeft een persisterende acaricide
en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (Rhipicephalus sanguineus en Ixodes ricinus voor 4 weken
en Dermacentor recticulatus voor 3 weken). En biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen
(Phlebotomus papatasi voor 2 weken en Phlebotomus pernicious voor 3 weken), tegen muggen (Aedes aegypti voor 2
weken en Culex pipiens voor 4 weken) en tegen stalvlieg (Stomoxys calcitrans) gedurende 4 weken. 
ADVANTIX® MAG NIET GEBRUIKT WORDEN BIJ DE KAT Vrij. 

Advocate® spot-on oplossing voor honden (100 mg/ml imidacloprid en 10 mg/ml moxidectine - REG NL 10269.
Advocate® spot-on oplossing voor katten of fretten (100 mg/ml imidacloprid en 25 mg/ml moxidectine) REG NL 10268.
Indicaties: Voor honden of katten die lijden aan, of risico lopen op, gemengde parasitaire infecties: huidparasieten en
ronde wormen en hun larven. Receptplichtig middel. 

Drontal® Cat tabletten (Pyrantelembonaat 230 mg en Praziquantel 20 mg per tablet) REG NL 5691 en Drontal® Large Cat
tabletten (Pyrantelembonaat 345 mg en Praziquantel 30 mg per tablet) REG NL 9992. Indicaties: Voor de behandeling van
mengbesmettingen met rondwormen en lintwormen bij katten veroorzaakt door volwassen spoelwormen, haakwormen en
lintwormen. Vrij 
Drontal® Dog flavour (50 mg praziquantel, 144 mg pyrantelembonaat en 150 mg febantel per tablet) REG NL 08983 en 
Drontal® Large Dog (525 mg Febantel, 504 mg Pyrantelembonaat en 175 mg Praziquantel per tablet) REG NL 09924
Indicaties: Behandeling van menginfecties met rond- en lintwormen bij de hond. Vrij.
Drontal® Pup (Pyrantelembonaat 5 mg/ml Febantel 15 mg/ml) REG NL 9017. Indicaties: Rondwormmiddel voor gebruik bij
pups en jonge honden ter behandeling van besmettingen met de volgende spoel-, haak- en zweepwormen. Vrij 

Profender® spot on voor katten (21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel) REG NL 10334 Receptplichtig
Indicaties: Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen
en lintwormen van de volgende soorten: Rondwormen (nematoden): Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en
L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia
en L4). Lintwormen (cestoden): Dipylidium caninum (volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadia),
Echinococcus multilocularis (volwassen stadia). Receptplichtig.
Profender® tabletten voor honden (5 mg emodepside/kg LG en 1 mg praziquantel/kg LG ) REG NL 100206. Indicaties:
Voor honden die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen en
lintwormen van de volgende soorten: Rondwormen (nematoden): Toxocara canis (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en
L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Ancylostoma caninum. (onvolgroeide en volwassen stadia)
Uncinaria stenocephala (onvolgroeide en volwassen stadia), Trichuris vulpis (onvolgroeide en volwassen stadia). Lintwormen
(cestoden): Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis (volwassen en onvolgroeide stadia), Echinococcus
granulosus (volwassen en onvolgroeide stadia). Receptplichtig.

Gebruiksinstructies op de verpakking of in de bijsluiter. Voor verdere informatie die is toegesneden op uw specifieke
situatie kunt u zich wenden tot uw dierenarts. De informatie in deze publicatie heeft een algemeen karakter en kan
daarom nooit het advies van uw dierenarts vervangen. Deze informatie is afkomstig van Bayer BV Animal Health
Energieweg,1 NL - 3641 RT Mijdrecht - www.companion.bayer.nl.
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Bayer BV
Animal Health
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Checklist voor de vakantie

Neem het dierenpaspoort mee samen met het telefoonnummer
van uw dierenarts;

Zorg dat uw huisdier gechipt of goed leesbaar getatoeëerd is en
registreer uw huisdier;

Zorg voor een gezondheidscertificaat; Zorg dat het huisdier de
juiste vaccinaties gekregen heeft;

Neem voorzorgmaatregelen tegen parasieten; 

Zorg voor een leiband en of een muilkorf niet overal mogen
dieren zomaar loslopen;

Zorg voor voldoende water en eten voor onderweg, een eigen
drink- en voerbak;

Zorg voor een veilige plaats in de auto voor uw hond of kat:
Een reiskennel of bench kan praktisch zijn. In sommige landen
zoals in Duitsland zijn speciale hondengordels verplicht;

EHBO koffer, inclusief medicijnen
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