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Odganja in ubija

Advantix® - odganja in 
ubija zunanje zajedavce

Advantix® varnostne 
informacije Pravilna uporaba Advantixa

Iztisnite vsebino pipeta na kožo psa na 
eno ali na več mest vzdolž medialne 
linije hrbtenice med lopatico in korenom 
repa

Teža psa pakiranje Vsebina pipete

do 4 kg
advantix® kožne kapljice za pse 
do 4 kg

0.4 ml

4 kg - 10 kg
advantix® kožne kapljice za pse 
> 4 kg - 10 kg

1.0 ml

10 kg - 25 kg
advantix® kožne kapljice za pse 
> 10 kg - 25 kg

2.5 ml

25 kg - 40 kg
advantix® kožne kapljice za pse 
nad 25 kg

4.0 ml

Katera velikost Advantixa je 
primerna za mojega psa?

Najpogostejša 
vprašanja

“Kakšno količino Advantixa moram aplicirati?”

To je odvisno od teže Vašega psa. Prosim poglejte v 
tabelo Pravilno dajanje Advantixa.“

Ali se lahko daje Advantix® mačkam?

Ne Advantix® se ne sme dajati mačkam zaradi njihove 
specifične fiziologije in nesposobnosti metabolizirati 
določene snovi. Toda Advantix® se lahko daje psom, kateri 
živijo skupaj z mačkami. 

Po nanosu Advantixa na psa ločite mačka od psa za 
obdobje noči. Ko se mesto nanosa posuši, lahko ponovno 
združite mačka in psa. 

“Ali je Advantix® učinkovit tudi, če se psa 
redno kopa ali le ta plava v vodi?”

Da, Advantix® je vodoodporen. Študije so pokazale, 
da bo Vaš pes zaščiten tudi če je izpostavljen vodi. Za 
optimalne rezultate kopanja je proporočljivo da se koristi 
šampone, ki ne razmaščujejo kože. 

  Varen za pse od 7 tedna starosti 
in 1.5kg telesne teže

  Lasko se daje v času brejosti in 
laktacije

  Niso potrjeni škodljivi učinki 
na psih, ki so bili zdravljeni s 
petkratnim odmerkom Advantixa.

 Pripravek se ne daje mačkam

za pse nad 40 kg vzemite odgovarjajočo kombi-
nacijo pipet

Reference
1.  Prevention of endemic canine vector-borne diseases using imidacloprid 

10 % and permethrin 50 % in young dogs: A longitudinal field study. 
Otranto D, de Caprariis D, Lia RP, et al. Vet Parasitol. 2010; 172(3–4): 
323–32.

2.  Application of 10 % imidacloprid/50 % permethrin to prevent Ehrlichia 
canis exposure in dogs under natural conditions. Otranto D, Paradies P, 
Testini G, et al. Vet Parasitol. 2008 May 31; 153(3–4): 320–8.

3.  Efficacy of a combination of 10% imidacloprid/50% permethrin for the 
prevention  
of leishmaniasis in kennelled dogs in an endemic area. Otranto D, Para-
dies P, Lia RP,  
et al. Vet Parasitol. 2007 Mar 31; 144(3–4): 270–8. 

4. Bayer Data on file.

Kako dajati Advantix®

Vsebino pipete nanesite na štiri ali več mest, od 
lopatice do korena repa.
Pri pasmah, lažjih od 10 kg, vsebino pipete nanesemo 
samo na eno mesto me lopaticama. Konica pipete naj 
bo 3-5 sv oddaljena od kože živali. Da bi zdravilo hitreje 
učinkovalo in se enakomerno porazdelilo po koži, 
ga pri večjih pasmah nanašamo na več mest. Med 
nanašanjem kožnih kapljic naj pes stoji. 
Psu razmaknite dlako, da bo koža vidna. Konica pipete 
naj bo 3-5 cm oddaljena od kože. Na mestih nanosa 
del vsebine iztisnite. Da zdravilo ne bi steklo psu do 
bokov, ne nanašajte prevelike količine zdravila na eno 
mesto. 
Po nanosu naj bi bila pipeta povsem prazna.
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The problem of parasitesAdvantix® zmanjša rizik za     bolezni, ki jih prenašajo     zunanji zajedavci 

Za vse informacije se obrnite 
na svojega veterinarja

Zunaji zajedavci lahko širijo 
nevarne bolezni

  Bolezni, ki jih prenašajo zunanji 
zajedavci so nevarne za pse, a nekatere 
se lahko prenesejo tudi na ljudi. 

  Najpogostejše bolezni, ki jih prenašajo 
zunanji zajedavci so Lišmanioza, 
Babezioza, Borelioza, Dirofilarioza, 
Anaplazmoza in Erlihioza. 

Nevarnost zunanjih zajedavcev

 Zajedavci kot so klopi, bolhe,  
 muhe, flebotomi in komarji ugrizne 
 jo in ubodejo psa in se hranijo z  
 njegovo krvjo.

  Ugrizi in ubodi zajedavcev so 
lahko ukuženi in lahko povzročijo 
nelagodje, srbenje in stres. 

  Zunanji zajedavci lahko z ugrizi in 
ubodi prenesejo nevarne, pogosto 
smrtonosne kužne bolezni. 

Zakaj je pomembno, da ima 
preparat repelentni učinek na 
zunanje zajedavce

Zakaj izbrati Advantix®? 
 Z enkratnim nanosom kožnih  

 kapljic zaščitimo psa za 4 tedne
  Močna zaščita, ki odganja in ubija 
zajedavce 

 Učinkovit proti širokemu spektru  
 zunanjih zajedavcev

 Vodoodporen

  Advantix® prepreči zunanjim 
zajedavsem, da bi se 
prehranjevali s krvjo Vašega psa.

  Zajedavce odžene prej preden 
uspejo ugristi ali ubosti Vašega 
psa.

 Če zajedavec ne ubode ali urizne,  
 potem ni možnosti za prenos  
 bolezni. 

 Z uporabljanjem Advantixa ste  
 lahko prepričani, da ste napravili  
 vse, da bi zaščitili zdravje Vašega  
 psa.

Klopi, flebotomi in komarji so samo nekateri 
od zajedavcev, ki lahko prenesejo bolezeni 
na Vašega psa.


