FRONTLINE® en het gebruik bij honden, katten en fretten
FRONTLINE® Spot On, FRONTLINE Combo® en
FRONTLINE®
Spray
zijn
geregistreerde
diergeneesmiddelen tegen vlooien, teken en
bijtende luizen met de werkzame stof fipronil.
FRONTLINE is al vele jaren op de markt en kent
een gebruik, formulering, toedieningswijze en
verpakking die voldoet aan de registratie-eisen
zoals opgesteld door het CBG (https://www.cbgmeb.nl/). Bij gebruik volgens bijsluiter voldoet
FRONTLINE aan de wettelijke eisen die aan een
diergeneesmiddel worden gesteld aangaande
effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. De
FRONTLINE-diergeneesmiddelen dienen niet
verward te worden met ‘bestrijdingsmiddelen’
die fipronil bevatten.
Wat is fipronil en hoe wordt het gebruikt in
FRONTLINE?
Fipronil zit in vele producten ter bestrijding van
vlooien, teken en/of bijtende luizen. Fipronil
wordt door middel van een oplossing op de huid
aangebracht en schakelt daar de insecten uit.
FRONTLINE® Spot On, FRONTLINE Combo® en
FRONTLINE® Spray zijn uitsluitend geregistreerd
voor uitwendig gebruik bij de hond, kat en fret.
Fipronil zit in FRONTLINE Spot On, FRONTLINE
Spray en FRONTLINE Combo. Levert dit gevaar
op voor mijn eigen hond, kat of fret?
FRONTLINE diergeneesmiddelen zijn bij gebruik
volgens bijsluiter veilig voor hond, kat en fret.
Uitgebreide veiligheidsstudies bij voor de hond
en de kat geregistreerde fipronil houdende
producten tonen aan dat deze geschikt zijn voor
gebruik tijdens de dracht en dat behandelde
dieren door mensen mogen worden aangeraakt
wanneer de toedieningsplaats droog is.
FRONTLINE voldoet aan alle effectiviteits-,
veiligheids- en kwaliteitseisen die lokale en EU
autoriteiten aan diergeneesmiddelen stelt.

Kunnen kinderen bij gebruik van FRONTLINE
Spot On, FRONTLINE Spray en FRONTLINE
Combo de kat of hond nog aaien?
Bij gebruik volgens de bijsluiter zijn FRONTLINE
diergeneesmiddelen veilig voor gebruikers. Dit
blijkt uit studies met fipronil die in het kader van
consumentenveiligheid
tijdens
de
productontwikkelingsfase zijn uitgevoerd. De
verkregen data zijn onderdeel van het
registratiedossier (‘user risk assessment’) en
goedgekeurd door de betreffende instanties. Er
wordt geadviseerd en ook beschreven in de
bijsluiter (net als bij andere op de huid
toedienbare antiparasitaire middelen) om
kinderen niet te laten spelen of te laten slapen
met dieren, totdat de toedieningsplaats droog is.
Hierna kan uw huisdier op een normale manier
geaaid worden.
Kan ik mijn hond, kat of fret veilig behandelen
met FRONTLINE?
FRONTLINE diergeneesmiddelen zijn veilig voor
hond, kat en fret bij gebruik volgens bijsluiter.
Het product wordt op de huid toegediend, waar
het zich verspreidt tot in de talgklieren van uw
dier. De hoeveelheid van het product wat in de
bloedbaan komt is zodanig dat er geen nadelige
gevolgen te verwachten zijn bij uw dier.
Herhaalde veiligheidsstudies laten zien dat er
geen bijwerkingen zijn waargenomen bij honden
en katten die behandeld werden met 5 maal de
maximale geadviseerde dosis.
Als u meer wilt weten over FRONTLINE
diergeneesmiddelen, dan verwijzen wij u naar de
bijsluiters (zie de links).
FRONTLINE® Spray
FRONTLINE Combo® Kat
FRONTLINE Combo® Hond S
FRONTLINE Combo® Hond M
FRONTLINE Combo® Hond L``
FRONTLINE Combo® Hond XL
FRONTLINE® Spot On Kat
FRONTLINE® Spot On Hond

